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 تمهيد
لقد عرضنا يف الفصل السابق مفهوم الوحدة املوضوعية ومستوياهتا لنبني مدى ما 

يف هذا الفصل  ناآلوها حنن  القرآن،املفهوم من النضج يف دراسات علوم  إليهوصل 
ن السيما وأ صويلاألاهتا على الدرس سوف نأيت على إسقاط مفهوم النظرية وتطبيق

 حكاماألكبرياً يف استنباط  على الوحدة املوضوعية اعتماداً " قد اعتمدوا  نيصولياأل
له النص املعين  و افريون ضرورة البحث عن كل ما ورد يف املوضوع الذي تن ،الشرعية
وجوب البحث  إىلحىت إن املتكلمني منهم ذهبوا ،الفهم من الكل ذامث اخت ،بفهمه

يف استنباط  هاأثر  سقاطاألفنبني من خالل ذلك ".  عن املخصص عند فهم العام
 اثنني سنأيت يف هذا الفصل على مبحثنيلذلك  ،من النظم القرآين الشرعية حكاماأل

 :ثراألحنقق فيهما بيان ذلك 
 

الفقه من النظم  في استنباطالوحدة الموضوعية  أهمية :ولاألالمبحث 
 . القرآني

من النظم في استخالص المقاصد الوحدة الموضوعية  أهمية: مبحث الثانيال
 .القرآني

 
 
 
 
 
 

                                                            
: بريوت)، السياق دراسة أصولية نظريةه،ـ  261 -م  6002الزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،    

 .000، ص ( الكتب العلمية، طدار 
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الفقه من النظم  في استنباطالوحدة الموضوعية  أهمية :ولاألالمبحث 
 .القرآني

 
 :مطلبانوفيه 

 
 .وإفاداته القرآنيطبيعة النظم :ولاألالمطلب 

 أثرو  القرآني من النظم حكاماألفي استنباط  ينصولياألطريقة  :المطلب الثاني
 .الوحدة الموضوعية في ذلك
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الفقه من النظم  في استنباطالوحدة الموضوعية  أهمية :ولاألالمبحث 
 .القرآني

 
 ،على قدر كبري من الدقة القرآينيف التعامل مع النظم  نيصولياأللقد كان منهج 

  القرآنعلى مستوى  أوعلى مستوى السورة  فهم يتحرون املوضوع الواحد سواءً 
صيل أصل أوكان هذا النهج  ،الصورة الكاملة أخذمث احلكم بعد  أطرافهككل بكل 

 .لديهم
كان -الشاطيب  –م مااإلإن "  صلاأليقول الدكتور عمار يف معرض بيانه هلذا  

هب أبعد ذأبل وإنين  القرآن،الوحدة املوضوعية يف  يمهيةتنبه اجملتهدين أل إىلسباقا 
بتأصيل أصويل  القرآنيةالوحدة  أصلل من أو ن الشاطيب كان من ذلك ببيان أ

 . "القرآنيةللسورة 
املتمثل يف مفهوم  صويلاأليف هذا املبحث على بيان ذلك املنهج  سنأيتلذلك 

طار املوضوع ن إطراف النصوص اليت تقع ضممبالحقة أوحدة املوضوعية واملعين ال
ون لضبط صولياألسس والضوابط اليت حددها األمع بيان  ،الواحد الستنباط الفقه

وحيسن بنا قبل  ،العام القرآينتفرقها على مستوى النظم  أولة تالحق املواضيع مسأ
صحيحا  الً صيللمسألة تأ أصلببيان طبيعة النظم لكي ن الشروع بالبحث أن نبدأ

 .مدلوله احلقيقيمن  نابعاً 
 
 

 

 

 
                                                            

االجتهاد وضوابطه عند اإلمام م،  6002/ هـ  262 الدكتور عمار بن عبداهلل بن ناصح علوان،    
 01 ، ص (حزم للطباعة والنشر ابندار : بريوت)، الشاطبي
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 .إفاداته القرآنيطبيعة النظم :ولاألالمطلب 
 

 ةالقرآنينظم السورة 
واجلمع يف  ،والتأليف ،الضم: النظم يرتدد معناه يف اللغة العربية بني :النظم لغة

  .وإقامة  الشيء ،سلك واحد
لفاظ متناسبة املعاين األترتيب  :منها ،معان أربعةيطلق على و  :النظم اصطالحا  

عتبار ومنه األلفاظ املرتتبة هبذا األ أو ،على وفق ما يقتضيه العقل سواراألمتناسقة 
  .أن هذا املعىن هو املراد غالباً عند إطالق لفظة النظم 3التهانوي ويقول .القرآننظم 

تأليف الكلمات واجلمل مرتتبة املعاين متناسبة "  :هبأن 4وعرفه فخر الدين الطرحيي 
 3."على حسب ما يقتضيه العقل  سواراأل

 ،لفاظ اليت يتكون منها النظماألوقيد كل من التهانوي والطرحيي اتساق داللة 
وهذا إن دل على شيء  ،(على حسب ما يقتضيه العقل ) بكونه  ،وترتب معانيها

يدل على اشرتاط توفر التناسق العقلي بني أطراف الكالم الواسع حىت يسمى  إمناف

                                                            
، الطاهر بن أمحد الزاوي ، ترتيب القاموس المحيطم، 110 / هـ  0 2 الفريوز أبادي، : انظر   
ت، .منظور، أبو الفضل مجال الدين، د ابن.  2،ج 012، ص(ط .لقاهرة، عيسى الباب احلليب، دا)

 .211-215، ص   6 ، ج (ط.بريوت، دار صادر، د)، لسان العرب
مطبعة : بريوت)، كشاف اصطالحات الفنونه، 261 التهانوي، حممد أعلى بن علي املولوي، : انظر  6

 . 2، ج(ط.اخلياط، د
علي بن قاضي حممد حامد بن موالنا الفاروقي احلنفي التهانوي، سنة وفاته جمهولة، لكنه كان هو حممد   0

دار العلم للماليني، : بريوت)،األعالمم،  112 الزركلي، خري الدين، : ، انظر(هـ 25  ) حياً لغاية سنة 
  1، ص  2، ج (   ط
) شاهري الشيعة اإلمامية، تويف سنة هو فخر الدين بن حممد علي بن أمحد بن طريح النجفي، من م  2

 ( 2-0/ مقدمة أمحد احلسيين على جممع البحرين للطرحيي : انظر) ، (هـ 052 
، 2، ج ( دار مكتبة اهلالل، ط: بريوت)، مجمع البحرينم، 152 الطرحيي، فخر الدين، : انظر  2
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 آياتويعضد ذلك ما يراه مجهور العلماء من توفر املناسبة بني  . نظمًا واحداً 
ذلك يلقي بظالله  فإنالكرمي على نطاق السورة الواحدة وبني السور منتظمة  القرآن

ون يف استنباط صولياألمدى يعتمد  أي إىلو  القرآينعلى كيفية التعامل مع النظم 
 .القرآنيةمن امتداد النظم يف السورة  حكاماأل

الوحدة )  القرآنيةويذكر الدكتور عمار طريقة الشاطيب وهي النظرة الكاملة للقضية 
وذكر أهنا  ،لهأو ل لكالم على آخره ورد آخره على أو واليت تكون برد ( املوضوعية 

 :ترتكز على حمورين
وهي أن تكون القضية اليت عاجلها  .النظرة الكاملة يف السورة الواحدة ولاألاحملور  

وهو ما عليه أكثر  ،سواء طالت القضية أم قصرت ،يف موقع واحد ال تتعدد القرآن
 .ور املفصلس

تكون القضية قد أنزلت يف  بأنوهي  .الكرمي القرآنالنظرة الكاملة يف  :احملور الثاين
ا كانت هذه إذو  ، ل عمران والنساءيف صور متعددة كسورة البقرة وآ دةقضايا متعد

على مستوى السورة وعلى مستوى _ القرآنيةطريقة الشاطيب يف دراسة القضية 
السورة عبارة  بأنالقول  إىلفهل يعين هذا أن الشاطيب ممن يذهب _ ككل   القرآن

 عن موضوع واحد ؟
النظر على أن مجيع سوره كالم واحد حبسب  يف أخذوهل للقرآن م":يقول الشاطيب

نفسه كالم واحد ال تعدد فيه  يفكالم اهلل   فإننفسه  يفخطاب العباد ال حبسبه 
مورد البحث هنا باعتبار خطاب  إمناعلم الكالم و  يفبوجه وال باعتبار حسبما تبني 

                                                            
طبيعة النظم القرآني وأثرها في  ،م 6001/ هـ  261 الزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،    

 إحياءو   اإلسالميةالعربية املتحدة، دار البحوث للدراسات  إلماراتا: ديب) ،الشرعية حكاماستنباط األ
 0 ، ص (66العدد  لة األمحدي،جمالرتاث 

 51، ص االجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطبيالدكتور عمار بن عبدا هلل بن  ناصح علوان، : انظر 6 
 .واليت بعدها 
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افرتاضني مث يذكر ،  فيه هذا حمل احتمال وتفصيل دهممعهو العباد تنزيال ملا هو من 
وهي كيفية اكتساب الفقه  يمهيةاأللة غاية يف مسأ إىلل أن يصل من خالهلما و احي

 :فيقول ،القرآينمن النظم 
عتبار أن يكون واحدا باملعىن املتقدم أي يتوقف اال يففيصح " :ولاألفتراض األ

فهم بعضه على بعض بوجه ما وذلك أنه يبني بعضه بعضا حىت إن كثريا منه ال 
كل منصوص   ألنو  ،سورة أخرى أوبتفسري موضع آخر  الإيفهم معناه حق الفهم 

ا كان كذلك فبعضه إذف ،عليه فيه من أنواع الضروريات مثال مقيد باحلاجيات
كله    القرآنعلى البعض يف الفهم فال حمالة أن ما هو كذلك فكالم واحد ف متوقف

دراز على افرتاض الشاطيب  فيعلق الشيخ عبد هلل ، " عتباراالكالم واحد هبذا 
كونه   أماوهذا هو الظاهر الذي يصح التعويل عليه وأدلته فيه ال تتناقض و "  :فيقول

ل بعضها عن بعض باملعىن املراد سورا مفصوال بعضها عن بعض فال يقتضي استقال
ت  أخذا إذن كال منهما يبىن بعضه على بعض يف يأيت بناء املدين على املكي وإوك

ين يكون البيان والنسخ كل سورة على حدهتا غري منظور فيها ملا  ورد يف غريها ؟ وأ
نه ال يلزم يف البيان وال يف النسخ أن يكون املنسوخ والناسخ واملبني ؟ ومعلوم أ

 3". والبيان يف سورة واحدة 
ه أنزل فإنظهر فيه األواحدا وهو املعىن  ماويصح أن ال يكون كال" :فتراض الثانياال

 خراآلسورا مفصوال بينها معىن وابتداء فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء 
اليت نزلت  ياتاألل الكالم وهكذا نزول أكثر أو  يفبنزول بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ".4يعلم من أفرادها بالنزول استقالل معناها لألفهام  على وقائع وأسباب

                                                            
 50، ص 0ج  ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب،   
 50، ص 0ج : املصدر السابق  6
  05، ص0 ج: املصدر السابق  0
   056 –  05ص  ،لموافقات في أصول الشريعةا ،إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب،  2
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 إىلله يف النظم أو نه كالم متعدد فال يرد أمارحجه أحد الباحثني من  ويرى الباحث
ذلك حيول دون القدرة على فهم النص  نأل "له بصورة مطلقة،أو  إىلآخره وآخره 

الذي سبقها يف  القرآننا لو وقفنا يف فهم كل آية على فهم كل فإنيف سياقه اخلاص 
ستحالة ولذلك ال االالذي حلقها فيه كان أمرا غاية يف التكلف و  القرآنالنظم وكل 
 إىل إالواملناسبة و عجاز اإلسياقها يف السورة ملعرفة وجوه  إىل إال  يةاآلنرد فهم  

 .  "معها في الموضوع تتحداليت  ياتاآل
 اكتساب الفقه من نظم السورة

 إىل القرآنيةا يقسم السورة مراده وها هو هن إىلمازال الشاطيب حيلل وينظر ليصل 
نبقى معه يف تقسيماته لنرى  ،جمموعات من حيث املوضوعات اليت اشتملت عليها

  .ا سيتمخض هذا التقسيم ذام إىل
سور تكون  ، وهي "اليت تكون برمتها موضوع واحدا هي السور :ىولاألالمجموعة 

تتوفر  أوواحدا بكل اعتبار وذلك عندما تكون السورة نازلة يف قضية واحدة  ماكال
إنا  (سورة الكوثر )مثل  ، "وعلى هذا أكثر سور املفصل  .على الوحدة املوضوعية
قضية  يفنازلة  نونوسورة املؤم ،...........قضية واحدة يفأعطيناك الكوثر نازلة 

ا من املكيات وغالب املكي أنه مقرر فإهنواحدة وإن اشتملت على معان كثرية 
 3.ها معىن واحدأصللثالثة معان 

وهي السور اليت تتعدد القضايا اليت وردت فيها فتشمل على  :المجموعة الثانية
  4"ات موضوعية متعددة وحد

فسورة البقرة مثال كالم واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع من " :يقول الشاطيب
مر األالكالم حبسب ما بث فيها منها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بني يدي 

                                                            
 . 62، ص السياق دراسة أصولية نظريةـ الزنكي،كي، جنم الدين قادر كرمي الزن   
  62ص  :املصدر السابق 6 
 .011، ص 0ج ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب،   0
  62ص  ،السياق دراسة أصولية نظريةـ كي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،الزن: انظر  2
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زال وذلك تقرير ناألاملطلوب ومنها ما هو كاملؤكد واملتمم ومنها ما هو املقصود يف 
بواب ومنها اخلوامت العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت األعلى تفاصيل  حكاماأل

، مث يوضح الشاطيب مراده من هذا التقسيم وينبه على أن موضع  "وما أشبه
الوحدة املوضوعية  إىليكون يف النظر  حكاماألستفادة من النظم يف استنباط اال

، لذلك يؤكد على أنه البد حداوا ا نازلة نزوالً أطرافهبشكل خاص واليت تكون 
ل الكالم وآخره حبسب القضية وما اقتضاه أو  إىللتفات االلمستمع واملتفهم و ل"

القضية وإن  فإنهلا أو هلا دون آخرها وال يف آخرها دون أو احلال فيها ال ينظر يف 
شيء واحد  يفا قضية واحدة نازلة ألهناشتملت على مجل فبعضها متعلق بالبعض 

ذاك حيصل  إذله على آخره و أو له و أو فال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم على 
مراده  إىلأجزائه فال يتوصل به  يففرق النظر  فإنفهم املكلف  يفمقصود الشارع 

يف موطن  الإقتصار يف النظر على بعض أجزاء الكالم دون بعض االفال يصح 
 . "اللسانواحد وهو النظر يف فهم الظاهر حبسب 

 :يليلشاطيب ماويستفاد من كالم ا
 أومن السورة  آياتالنظم من حيث الوحدة املوضوعية بني  إىلالنظر  إن :الً أو 

 .فمن هذه احليثية ميكن التماس الفقه فتكون كل قضية خمتصة بنظرها .السور كلها
 ،حكاماألالوحدة الموضوعية معيارا من معايير الفقه في ومن هنا جعل الشاطيب 

كل اخلطابات الشرعية اليت تتحد   إىللكن هذا النظر ال خيتص بالنظم بل يتعدى 
 3.موضوعاهتا

 ،الكرمي يفهم من ناحية ربط بعض مجله املشرتكة يف قضية واحدة القرآنإن  :ثانياً 
وال يفهم الكالم كوحدات منعزلة ، ومبعاضدة بعضها البعض يتبني مقصود اخلطاب

اصطحاب السياق  إىلوهذه إشارة منه  ،يلحقها من الوحدات أوعما يسبقها 
                                                            

 . 012، ص 0ج ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب،    
  012 – 012، ص  0جاملصدر السابق،  6 
   012 -012، ص 0ج :املصدر السابق  0
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العناية بسياق احلال وعناصر املعينة على فهم النص  إىلضافة اإلاللفظي هذا ب
بالغ يف الوصول  أثرلة معرفة املالبسات احمليطة به عند نزوله ملا هلا من و اوحم القرآين

   .املعىن إىل
وهي  الأقضية مهمة جدا  إىلصوص مجيعا يلفت الشاطيب نظر حمللي الن :ثالثاً 

حبيث حيصر احمللل فهمه  ،خراآلقضية الوقوف على بعض أجزاء النص دون بعضه 
 ،عنه قصور يف فهم النصمما ينتج  ،جزاءاألبقية  إىلذاك دون النظر  أويف هذا اجلزء 

كلها تسهم يف   ألن ،رة كلية تشمل مجيع أجزائهالنص نظ إىلن ينظر احمللل ويرى أ
أداء املعىن وقد أجاز الشاطيب النظر يف أجزاء النص يف حالة التأكد من موافقة تلك 

النظرة الكلية  إىلا مت له ذلك رجع إذف ،داليلالغوي املعجمي و لجزاء للنظام الاأل
 . للنص بعض استعانته بنظام اللغة الستنباط املعىن

ساسية من النظم املوجود األالفقهية  سواراألإن ظاهر النظم ال تستخرج منه  :رابعاً 
وهذا ما عناه  ،ما مل جيتمع يف النظم وحدة النزول وحدة القضية القرآنيةيف السورة 

وهذا يعين أن العالقات البيانية اليت تتوفر بني أحناء النظم ، 3(فقه غري ظاهر) بقوله
ا كانت كامنة خارج إذيف جمال الفقه  أثريف السورة فما فوقها ال ترتد بأي  القرآين

 .4ذات القضية الواحدة القرآنيةاملقاطع 
سياقني يؤدي كل منها  إىل القرآينالنظم يقسمون ون صولياألن إ: لذلك ميكن القول

  أماالعناصر اللغوية صغر ويعنون به األهو السياق  ولاأل ،طستنبااألدورا يف عملية 
والقسم الثاين هو السياق ،الحقة واقعة يف مساق واحد أومجل سابقة  أوكلمات 

                                                            
 ،ييناألصولداللة تراكيب الجمل عند  ،م6006لعبيدان، موسى بن مصطفى العبيدان، ا: انظر   

 622ص ، ( ط األوائل للنشر والتوزيع،: دمشق)
 .622ص املصدر السابق، : انظر 6

ص  ،الشرعية حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،   0
02         

 02ص : ملصدر السابقا 2
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كرب ويعنون به جمموع العناصر اللغوية الواقعة يف مساقات شىت تربطها وحدة األ
ة املوسعة للسياق املقايل مع مفهوم بعض صولياألوتلتقي هذه النظرة  .املوضوع

ما أطلق  إىلاللغويني احملدثني من أصحاب نظرية السياق وخاصة فريث الذي دعا 
أي سياقات كل واحد منها  ،(ترتيب احلقائق يف سلسلة من السياقات) عليه

وهو عضو يف سياق .ولكل واحد منها وظيفة لنفسه،ينضوي حتت سياق آخر
مث  ،فأقوى العالقات بني النظم الصالت املتوفرة بني أجزاء اجلملة الواحدة ، كربأ

مث تلك اليت بني أجزاء  ،القضية الواحدة ذي القرآينتلك املوجودة بني أجزاء النجم 
ملوجودة وتأيت يف هناية املطاف تلك العالقات ا ،مطلق النظم ذي القضية الواحدة

، وعلى 3تتوفر فيها وحدة القضية مع ظهور املناسبة بينهابني أجزاء النظم اليت ال 
تقسيمها   عدة أقسام ميكن إىلعند الشاطيب ينقسم  القرآينامتداد السياق  فإنهذا 

 :4يتاآلك
  حكاماألقسم ال يلتمس منه فقه: 

 .وهو سياق اجلملة وهذا يستفاد منه املعىن الظاهر فقط  -
 .سياق مجل نزلت يف جنمة واحدة وهذا هو الذي يستفاد منه مراد املتكلم -
مرتابطة يف نظم سورة واحدة لكنها خمتلفة يف النزول والقضية فهذا  آياتسياق  -

 .عجاز وال يلتمس منه فقه ظاهراإلالسياق يلتمس منه 
 قسم يلتمس منه الفقه: 

                                                            
 .622ص  ،ييناألصولداللة تراكيب الجمل عند  ،لعبيدان، موسى بن مصطفى العبيدانا: انظر  
مكتبة الشباب، املنرية، م ، .د)، ترمجة كمال بشر، دور الكلمة في اللغةت، .أوملان ستيفن، د: انظر 6
 . 2ص  ،(ط.د

ص  ،الشرعية حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،   0
02 

 625ص املصدر السابق، : انظر  2 
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مرتابطة يف النظم والقضية لكنها مل تنزل يف جنمة واحدة فهذا  آياتسياق  -
ترتيب السورة يلتمس  نأليلتمس الفقه من وحدهتا املوضوعية دون ترتيبها يف النظم 

 .عجاز وال يلتمس منه فقه ظاهراألمنه 
 

 
 :المطلب الثاني

القرآني وأثر الوحدة  من النظم األحكامفي استنباط  األصوليينطريقة 
 .الموضوعية في ذلك

 
ومن  ،خالل نيف وعشرين سنة مفرقا على أسباب واكتماله القرآنلطبيعة نزول  نظراً 

لذلك فقد اقتضت طبيعته أن تفرق  ،النزولنسق على غري  مث ترتيبه الذي مت
استنباط يف جمال  ذلك واضحاً  أثرترتاخى وكان  أوره ق  تتحد وتتالحق ف   أومواضيعه 

وسنضرب على ذلك مثالني  ،ة اليت حددها العلماءصولياألللضوابط  تبعاً  حكاماأل
 :يتضح هبما املقصود

متعددة متصلة يف النظم ومتعددة املوضوعات و اليت جاءت  ياتاآل :ولاألالمثال  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعاىلكما يف قوله ،يف النـزول

پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    

ڦ  ڄ    ڦڦ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

چ  چ  چ  ڇ    چڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 يةاآلفاملوضوعات اليت وردت يف  ، چک  ک  ک  گ  کڑ  ڑ
 ،وبيان أن الكفار قد يئسوا من دين املسلمني ،طعمةاألبيان احملرمات من  :هي
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ل و اتن إىلوبيان أن من اضطر  ،سالم ديناً اإلوبيان أن اهلل أكمل دينه ورضي هلم 
وقد توسط بني املوضوع  ،إمث عليه ه الفإن ،شيء من احملرمات غري متجانف إلمث

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   چ :تعاىل خري قولهاألو  ولاأل

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ

ال تعلق مباشر بني هذه اجلملة واجلملتني اللتني أحاطتا هبا سباقًا و    چڌ  ڌ
 . هابدأمب إال يةاآلربط معىن مؤخر  لفقيهفال ميكن  ،وحلاقاً 

لكنها  ،اليت جاءت متصلة يف النظم متحدة يف القضية ياتاآل :المثال الثاني 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ  :تعاىلكما يف قوله   ،متعددة يف النـزول

قوله  إىل 0 چٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پچ  :تعاىل

  ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ             ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ    ڌڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ

گ      گ  گ    گڑ  ک  ک  ک  ک   ڑڈ  ڈ  ژ  ژ

 ،قات شىتأو نزلت يف  ياتاآلفهذه  ،2چڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
                                                            

كملت لكم دينكم أاليوم ) نزل قبل مقطع (  ..اليوم يئس الذين كفروا) :نقل عن الضحاك أن مقطع      
التحرير ابن عاشور، ، 26 –  2 ص ،2 ، جنآالقر  حكامالجامع أل ،القرطيب: بنحو عامني، انظر..( 

   0 -00 ص ،2 ، جالتنوير و
 حكاماستنباط األطبيعة النظم القرآني وأثرها في الزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي، : انظر  6

  21ص  ،الشرعية
 50 سورة البقرة، آية    0
 51 ، آية سورة البقرة  2
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فهي كلها بيان لقضية الصيام  ،وحدهتا املوضوعيةلكنها كالم واحد باعتبار 
نظم السورة  إفاداتلذلك ميكن تصور  .وأحكامه وآدابه وقضائه وسائر ما يتعلق به

مع النظم من  نيصولياألمن خالل توضيح طريقة تعامل  حكاماأليف جمال فقه 
 :يتاآلخالل التقسيم 

 .نظم متحد الموضوع :الأو 
فال خالف بني العلماء يف أنه جيوز بناء بني املقاطع القرآنية ا اقرتن النزول إذ

يرى  ذجزاء فحينئاألا تأخر نزوله عن بقية إذالعالقات البيانية بني أجزاء النظم و 
ويف  .تقييده فهو ناسخ أوا عاد يف املعىن بتخصيص املتقدم إذاملتأخر  احلنفية أن

 ،على تراخيه يف الزمان دلةاألرت فيما توف إالال يقولون بالنسخ نفس الوقت فهم 
ذلك النص املدرج يف النظم يتعامل معه  فإنمل يطلع عليها اجملتهد  أوا انعدمت إذف

بني  اً فرقيرون ال  مهنفإ اجلمهور أما  ،املقرتن يف الزمان أومعاملة املتصل يف النـزول 
فعندها سيكون  ،املقرتن واملرتاخي يف ذلك ما مل يرفع املتأخر حكم املتقدم بالكلية

  3.ناسخاً 

                                                            
-012، ص  0ج  ،لموافقات في أصول الشريعةا، إبراهيم بن موسى بن حممدالشاطيب،  :انظر   

012 . 
في  األدلةتقويم  ،م  600/ هـ   26  ،أبو زيد  عبيد اهلل  بن عمر بن عيسى ،الدبوسي: انظر  6

 ،، الدريين 66، ص ( دار الكتب العلمية، ط :بريوت)، حتقيق خليل حميي الدين امليس، أصول الفقه
 ،ية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسالمياألصولالمناهج  ،م 152 / هـ  202  ،حممد فتحي

/ هـ 2 2  ،الدكتور حممد معروف ،الدواليي ،  21، ص (6الشركة املتحدة للتوزيع، ط :دمشق)
 12 ، ص 2ط ، (دار الشواف: القاهرة) ،المدخل إلى علم أصول الفقه ،م112 

،  كشف األسرار شرح المصنف ت.د ،أبو الربكات حافظ الدين عبد اهلل بن أمحد ،النسفي: انظر  0
أبو بكر  ،اجلصاص ، 12 ، ص   ج  ،(ط.دار الكتب العلمية، د :بريوت)، األنوارعلى المنار مع نور 
تعليق وضبط، حممد حممد تامر،  ،األصولالفصول في م، 6000/ ه 260  ،أمحد بن علي الرازي

 .وما بعدها 621، ص   ج  ،( الكتب العلمية، ط إحياءدار  :وتبري )
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: إىل،  حسب الوظيفة البيانيـة  ونصولياألا هلو اتنوميكن إمجال أنواع البيان اليت 
 . والضرورة  ،والتبديل ،والتغيري ،والتفسري ،والتأكيد ،التقرير

، فما يقطع 3اخلصوص أووهو تأكيد الكالم مبا يقطع احتمال اجملاز  :بيان التقرير 
فاملراد ظاهر الطائر،  ،4چڃ  ڃ    چ  چ  چ  :تعاىلاحتمال اجملاز كقوله 

 :وهي قرينة قطعت اجملاز، كما يقال للربيد( يطري جبناحيه) وهي حقيقته، بداللة 
ېئ  چ  :تعاىلالتأكيد مبا يقطع احتمال اخلصوص فكقوله  أما .3طائر ېئ  

 ،لكنه حيتمل بعضهم ،ظاهرهعام يف ( املالئكة) :، فلفظ3چېئ   ىئ  
 .التأكيد( أمجعون ) وكذلك زادت  ،3حتمالاألهذا ( كلُّهم) :فقطعت كلمة

وهو يكون من جهة املشرع، كما يف بيان اجململ، ومن اجملتهد كما  :بيان التفسير 
 . يف بيان اخلفي واملشك ل

                                                            
، (2املكتب االسالمي، ط :عمان)، تفسير النصوص م،110 / هـ0 2  ،الصاحل أديبحممد : انظر   

 .61ص 
  ،(رسالة ماجستري)، ييناألصولطرق البيان عند  ،م151  /هـ 0 2  ،حممود عبد اهللمزاحم : ظران 6

 .واليت بعدها   0 ، ص جامعة بغداد  ،كلية الشريعة 
 كشف األسرار شرح المصنِّـف على المنار، حافظ الدين أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد ،النسفي :نظرا 0
  22ص ،6 ج، ، وقمر األقمار األنوارنور : معهو 
 05من اآلية  ،سورة االنعام 2
هبامش  ،أصول البزدوي ،م112  /هـ 012  ،(هـ256)فخر اإلسالم علي بن حممد  ،البزدوي: ظران 2

   561/  0، ج (ط . ، ددار الكتاب العريب :بريوت )،كشف األسرار للبخاري 
 00 ، آية سورة احلجر 2
، (المنار للنسفي )شرح  ،ه2 0  ،(هـ 50)ملك، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز  ابن: نظرا 1
 251 -255ص، (ط.، داملطبعة العثمانية ،دار سعادت)
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 ، غريه  إىلوهو البيان الذي يتغري فيه اللفظ من املعىن الظاهر  :بيان التغيير 
الصفة، والبدل، والغاية : بـوالتقييد  ،ستثناء، والشرطاألالتخصيص، و : إىلوقسموه 

 . 
 إىلوقد عّد احلنفية التخصيص من بيان التغيري؛ لتغيريه داللة العام من القطعية 

عند اجلمهور فهو  أما ،ه ُمغ ريِّ لقطعي  ألنالظنية، واشرتطوا قطعية  داللة  املخصِّص ؛ 
    .التفسري أومن بيان التقرير 

، وهو  صلاألوهو نوع من البيان حيصل بغري ما وضع له يف  :بيان الضرورة 
والذي يهمنا منه . مع القرينة -مثالً  -غري اللفظية، املأخوذة من السكوتالداللة 

لفظ ودل  ا وردإذالبيان بداللة املنطوق، املنزل منزلة املنصوص، ويتحقق فيما 
ۋ  چ  :تعاىلمبنطوقه على حكم مسكوٍت عنه الزٍم للمنطوق، وقد مثلوا بقوله 

م يف صدر الكالم، مث ذكر األب و األ إىل، فأضاف املرياث  چ  ۅ  ۅ  ۉ
 ،وصدر الكالم ،السكوت :ب ما تبقى بداللةاألأن نصيب  :فأفهم ،ماألنصيب 

 . السكوت يف موضع احلاجة بيان  ألنفكأنه منصوص ؛ 

                                                            
 :مصر)، األصولتسهيل الوصول إلى علم ، هـ 02  ،الشيخ حممد عبد الرمحن احلنفي ،احملالوي: نظرا  

 .1  ص، (ط.، دعيسى البايب احلليب
 12  -12 ص  ،(رسالة ماجستري)، ييناألصولطرق البيان عند  ،مزاحم حممود عبد اهلل: ظران 6

: حتقيق،أصول السرخسي م، 110 / هـ 010 ، (هـ210)أبو بكر حممد بن أمحد  ،السرخسي: ينظر 0
 ،الشيخ حممد بن خبيت ،، املطيعي00 - 61، ص  6 ، ج(ط .د ،دار املعرفة :بريوت)، أيب الوفا األفغاين

، (ط.، دالسلفيةاملطبعة  :بريوت)، (هـ022 )، (نهاية السول لألسنوي )سلم الوصول شرح م، 156 
 226، ص  6ج 

 20، ص 6 ، جأصول السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد ،السرخسي: ينظر 2
   من اآلية  ،سورة النساء 2
أصول  ،م156 = هـ 206  ،(هـ022)نظام الدين أمحد بن حممد بن إسحاق  ،الشاشي: ينظر 2

  62ص ،(ط .،ددار الكتاب العريب :بريوت)، الشاشي
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وهو أن يرد عام مث خيصص منه بعضه، وبعد ذلك : وقد حبثوا هنا التدرج يف البيان
 . خيصص منه بعضه مرة أخرى، وهكذا، وليس مرة واحدة 

ه احملققون من البيان ،وهو املقصود بالنسخ :بيان التبديل  وهو يتعلق  .ومل يـ ُعدَّ
يف هذه  أخذامل عميقكونه من  رغم على ال )النصوص جمموعة  إىلبالنظرة الكلية 

ومل  ،كان التحقق يف اجلملة  إمناومفاد الكالم  ،ه رفع بعد حتقيقألن) ؛ ( النظرة
 .فهو ليس إظهاراً للحكم ، ..(…يتبدل 
 ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل  :قاعدة

متأخر يف النـزول من خالل  أوون مشكلة الدمج يف النص مبتقدم صولياأللقد عاجل 
ال جيوز تأخري البيان عن " :وها يف مبحث البيان واليت مفادها أنهأصلالقاعدة اليت 

ال جيوز أن يتأخر البيان عن "  :م ابن حزممااإليقول و  3"  .وقت احلاجة والعمل
 4."وقت إجياب العمل البتة 

تأخري البيان عن وقت ال خالف يف أنه ال جيوز : "3ويقول الغزايل وابن قدامه 
  3."احلاجة 

                                                            
 :العراق ) رسالة دكتوراه، ،ييناألصولالبحث البالغي عند  ،م 6002/ هـ262 حسن هادي حممد،   

  2ص  ،اجلامعة املستنصرية
مَسـلَّـم فواتح الرحموت شرح  ،هـ066  ،( هـ50  )عبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري 6

 20، ص6 ، ج( ط، األمريية :القاهرة)، هبامش املستصفى للغزايل، الثُـّبوت
 حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي، : انظر  0

 .61ص  ،الشرعية
 ،م152  /هـ 202  ،(هـ222)حزم الظاهري، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي  ابن  2
  50 ، ص  ،ج ( ط ،دار الكتب العلمية :يروت)، حكامفي أصول األ حكاماأل
بلي، األصويل، تويف سنة هو أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد الدمشقي، الفقيه احلن  2

، (ط.، ددار العلم للماليني :بريوت)، األعالم ،م150 ، (م112 )خري الدين  ،الزركلي: انظر. هـ260
  1 ، ص 2ج
البرهان في  ،اجلويين، إمام احلرمني، 601، ص  ، جالمستصفى، امد حممد بن حممد أبو ح ،الغزايل  2

  26، ص  ، ج( 6ط ،دار األنصار :القاهرة)، عبد العظيم الديب. د :قيقحتـ، أصول الفقه
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الفقهية  حكاماألالذي جماله  القرآينتوظيف هذه القاعدة يف النظم  حاصلو 
 ،خمتلفاً  أوأن يكون متحداً معه يف املوضوع  أماالتفصيلية أن اجلزء املدمج يف النظم 

  ألن حكام،األيف جمال  ملوضوع ال يكون هناك أية إشكاليةختالف يف ااالويف حالة 
 ،خراألكل جزء ينفرد بسياقه اخلاص وال يرتبط بعالقات البيان والتبيني مع اجلزء 

  . حمذوراً ال يرتتب عليه ألن ،يرتاخى أووحينئذ يستوي أن يقرتن نزول اجلزء املدمج 
 نظم مختلف الموضوع:ثانيا

 :مقترن في النزول( أ   
الشاطيب مل  فإننزلت معا لكن مل تتحد يف الوحدة املوضوعية  ياتاآلا كانت إذو 

اخلالف بني اجلمهور يف  إىلمر يف ذلك األيتحدث عن هذا احلكم ورمبا يعود 
فال ميانع من استخراج  قرتانااليف اللفظ فمن قال حبجية  قرتاناالحجية داللة 

ضية كما استخرج ن اختلفا يف القجمرد اقرتان نصني يف نظم واحد وإ مناألحكام 
مر كذلك فالبد األا كان إذو  . مر بالصالةاألمر هبا باألقتال مانع الزكاة من اقرتان 

ني يف التعامل مع هذه الظاهرة صولياألقرتان وبيان طرائق االمن املرور على قضية 
 . حكام الشرعيةاألالستنباط 

 قتران األحقيقة 
بـ رٌ  واأ ْن ي ْدُخل  ح ْرُف اْلو  "هو و  ٌأ و خ  ُهم ا ُمْبت د  نـْ ف ْعٌل  أو ،بـ نْي  مُجْل تـ نْي  ت امَّتـ نْي  ُكلٌّ م 

ْعُموم  يف  اجلْ م يع   أوب ل ْفٍظ يـ ْقت ض ي اْلُوُجوب  يف  اجلْ م يع   ،و ف اع لٌ  ة   ،اْلم  و ال  ُمش ار ك 
نـ ُهم ا يف  اْلع لَّة   نـ ُهم ا  و ملْ  ي ُدلَّ د ل يٌل ع ل ى التَّْسو ي ة   ،بـ يـْ  أثرون صولياألل و اوقد تن .3"بـ يـْ

                                                            
 حكامطبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي، : انظر   

 . 65ص  ،الشرعية
، أحكام الفصول في أحكام األصولم،  112 / هـ  2 2  أبو الوليد سليمان بن خلف،  الباجي، 6 

 . 25، ص 6،ج (6ط ،دار الغرب االسالمي :بريوت)حتقيق عبد اجمليد تركي، 
، األدلة االستئناسية عند األصوليين ،م 6002/ هـ  262  ،بن حممد الكناين أشرفأبو قدامة  :انظر  0
 652ص  ،( دار النفائس للنشر والتوزيع، ط  :االردن)
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؛  حكاماأليف النظم بني موضوعات خمتلفة يف فقه  -من حيث اجلملة  -قرتان اال
 شرتاك يف احلكم ؟االيف اللفظ  قرتاناالهل يعين 

 :قسم العلماء على أقوال ثالثةنا
يوسف من أبو :هذا القول إىلوممن ذهب  ، عتماد عليهاالجيوز  :ولاألالقول  

واملزين وابن أيب هريرة  والصرييف ض املالكية مثل أبو حممد م مالك وبعمااإلاحلنفية و 
  .وأبو يعلى من احلنابلةمن الشافعية 

ذلك مجهور املالكية  إىلوممن ذهب 3.حتجاج بهاالمشروعية عدم  :القول الثاينو 
رق بني اجلمل بل يفصل ويف3،ال جيب ذلك :القول الثالثو 4.والشافعية واحلنابلة

فيها  نالقرااجلمل الناقصة ف أماالتامة واجلمل الناقصة فال قران يف اجلمل التامة 
ابن  إىلهذا القول عامة احلنفية وعزاه الزركشي  إىليف احلكم وذهب  نالقراموجب 

من جمرد اقرتان األحكام فال ميانع من استخراج  نالقرا،  فمن قال حبجية 3احلاجب 
كما استخرجوا قتال مانع الزكاة من   ،واحد وإن اختلفا يف القضيةنصني يف نظم 

 3.مر بالصالةاألمر هبا باألاقرتان 
ون من صولياألما ذكره  إىليف حجية اخلالف  نيصولياألويرجع سبب اخلالف بني  

 هأصلو  ،ناظمة واو  عاطفة و واو  إىلوتقسيمها  وات الو االالتفرقة والتمييز بني استعم

                                                            

 .يعتمد عليه يف استنباط األحكام من خالل االقرتان يف اللفظ: أي االقرتان     
  612 صاملصدر السابق،  :انظر  6
، أحكام الفصول في أحكام األصولم،  112 / هـ  2 2  الباجي،أبو الوليد سليمان بن خلف،   0

   25، ص 6ج ،(6ط ،دار الغرب االسالمي :بريوت)حتقيق عبد اجمليد تركي، 
 .611 ص ،األدلة االستئناسية عند األصوليين ،بن حممد الكناين أشرفأبو قدامة  :انظر  2
، العدة في أصول الفقه ،م 110 / هـ  0 2 حممد بن احلسني الفراء البغدادي،  أبو يعلى: انظر  2

   26 ، ص 2ج، ( طم، .د: الرياض) أمحد علي سري املباركي، :حتقيق
 615 ص، األدلة االستئناسية عند األصوليين ،بن حممد الكناين أشرفأبو قدامة  :انظر  2
 تركي،، حتقيق عبد اجمليد أحكام الفصول في أحكام األصولالباجي،أبو الوليد سليمان بن خلف،   1
   25، ص 6ج
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ْثُل قـ ْول   وات ْدُخُل اْلو   "أن  ع ل ى مُجْل ٍة ك ام ل ٍة خب  رب  ه ا ف ال  َت  ُب ب ه  اْلُمش ار ك ُة يف  اخلْ رب   م 
ًة ف س مَّى بـ ْعُضُهْم ه ذ ه  و   د  ثًا و ه ذ ه  ط ال ٌق أ نَّ الثَّان ي ة  ت ْطُلُق و اح   واالرَُّجل  ه ذ ه  ط ال ٌق ث ال 

اء  اال قال جبواز  واشرتاك يف عمل الو االلذلك فمن قال بوجوب  . "النَّْظم   واو   أوْبت د 
قرتان غري أن االحبجية  خذاألقرتان ومن مل يقل بذلك فقد منع االحبجية  خذاأل

شرتاك يف احلكم االقرتان بني اجلمل الناقصة يوجب االالفريق الثالث يرى ان 
قرتان بني اجلمل التامة ال يوجب االبينما ،العطف واعند ذلك بو  واوتسمى الو 

الراجح يف أقوال العلماء  أما .النظم واعند ذلك بو  واشرتاك يف احلكم وتسمى الو اال
قرتان وبيان ما يصح االمن حيث احلجية وعدمها فسنعرضه من خالل عرض صور 

  :يتاآلعلى النحو  ،قرتان وما ال يصحاالحبكم  خذاألفيه 
  :قتراناالصيغ 

جاءين زيد   :قرتان هنا يكون بني مفردتني مثلاالو : بني املفردات قرتاناال - 
پ  ڀ   ڀ  چ  :تعاىلبني مفردات متعاطفة جاء هلا خرب واحد كقوله  أو ،وعمرو

ال رفث يف احلج وال فسوق يف  :تقديره فإن  6چ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
شرتاك يف االالعطف اليت توجب  واو  هي هنا واالو و 3.احلج و ال جدال يف احلج

على أن املعطوف هنا يشارك املعطوف  نيصولياألإمجاع 4ونقل السمرقندي، احلكم
 3.عليه يف حكمه

                                                            
ج ، األسرار شرح أصول البزدوي، ء الدين احلنفيعبد العزيز بن أمحد بن حممد، عال ،البخاري: انظر   
 60 ، ص 6
 11 سورة البقرة، آية   6 

كشف األسرار شرح أصول ، ء الدين احلنفيعبد العزيز بن أمحد بن حممد، عال ،البخاري: انظر  0
 250، ص 6ج ، البزدوي

، (م112 )خري الدين  ،الزركلي: انظر هـ،212محد السمرقندي، تويف سنة هو أبو منصور حممد بن أ  2
  21، ص 2، ج(ط.، ددار العلم للماليني :بريوت)، األعالم ،م150 

حممد زكي عبد الرب،  :حتقيق ،(الصغرى ) ميزان األصول في نتائج العقول  ،السمرقندي: انظر  2
 .2 2، ص ( جامعة قطر، ط: الدوحة)
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يف كل كالم تام أن ينفرد  صلاأل":يقول السمرقندي: قرتان بني اجلمل التامةاال -6
وإن كان معطوفًا عليه حبرف  ،يف حكمه ولاألوال يشارك الكالم  ،حبكمه

ال يوجب فإنه ، 6 چڱ  ڱ  ڱ   ں  چ  :تعاىلومثاله قوله  ،"واالو 
ستدالل بسقوط الزكاة االفال ميكن  ،فيه خراآلحبكم اشرتاك  مريناألاختصاص أحد 

لقلنا بسقوط  مريناألفلو قلنا باحتاد املخاطبني يف "،عن الصيب لسقوط الصالة عنه
وقلنا جبواز اخلالف يف تراخي  ،الصالة عن غري املالك للنصاب وعدم تعلقها باملدين

 اوهنا هي و  اوالو  فإن ،وبناًء على هذا. 3...".تقدميها لعام أوالصالة لعدة سنوات 
 .احلكميف  نارت قااليف النظم ال يوجب  نارت قاال فإنالنظم لذلك 

ال يكون خرب  بأنبني مجلة تامة وأخرى ناقصة  أو: قرتان بني اجلمل الناقصةاال -0
  ،الناقصة مذكورًا فال تكون مفيدة بنفسها لو مل جنعل خرب اجلملة التامة خربًا هلا

للعطف حىت يصري اخلرب   وافهذا الو  ،زيد جاءين وعمرو :كقول الرجل
ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     چ  :تعاىلقوله  :ومثاله4،كاملعاد

كل، األدون 3واجب يتاءاإلأن : يةاآلووجه الداللة يف هذه ، 2چ ۇ
سق فعطف واجبا أو يف مخسة  إاليتاء ال جيب اإلكل جيوز يف القليل والكثري و األو 

العرب أمجعت على أن  فإنلذا  .3عدم الشركة وعدم دليلها صلاأل ألنعلى مباح 

                                                            
 1 2ص  املصدر السابق،   
 20سورة البقرة، آية  6
سلطنة )، داللة االقتران عند األصوليين ،م 6001/ هـ   265  ،فلح بن أمحد بن محد اخلليليأ  0

  26  -  2 ص ، ( ، طمكتبة الوفاء :عمان
األسرار شرح أصول كشف ، ء الدين احلنفيعبد العزيز بن أمحد بن حممد، عال ،البخاري: انظر  2

 250، ص 6ج ، البزدوي
  2 سورة اإلنعام، آية  2
  10،ص  ، جالمستصفى، امد حممد بن حممد الغزايل الطوسيأبو ح ،الغزايل  2
 615 ص، األدلة االستئناسية عند األصوليين ،بن حممد الكناين أشرفأبو قدامة  :انظر  1
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ه يشارك املعطوف عليه يف خربه فإنمل يذكر فيه اخلرب  بأنا كان ناقصا إذاملعطوف 
فتقار وجودا االل ذلك على أن الشركة يف احلكم تدور مع ويشاركه يف حكمه فد

ويف .شرتاك يف احلكماالالعطف اليت تقتضي  وايف هذه احلالة هي و  وافالو   .وعدما
ڑ  چ  :تعاىلقال  :حكاماألوعدمه يف جمال فقه  نارت قاال أثرنستظهر املثال التايل 

ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڱڱ

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ:تعاىلقلنا يف قوله :"3يقول السرخسي .6چ

 .مسة الفسق دون ما تقدمه إىلستثناء االللنظم حىت ينصرف  واالو  إن هذه چڻ  
، چ ڳ  ڳ  ڳ  چ :تعاىل الذي يف قوله واللعطف والو  واوالشافعي جيعل هذا الو 

 4 ،فال يسقط اجللد بالتوبة ،ما دون اجللدإليهستثناء منصرفًا االلنظم حىت يكون ل
  چ :تعاىلمن حيث الصيغة معىن العطف يتحقق يف قوله  فإن ،والصحيح ما قلنا

قول  ألن ،چڱ  ں   ں    چ :وال يتحقق يف قوله ،چ ڳ  ڳ  ڳ
 :تعاىلفكذلك قوله  ،يكون عطفًا صحيحاً ( اجلس وال تتكلم )  :القائل

فني ذامة ولكن إخبار عن وصف القفليس خبطاب لأل  چ ڱ  ں   ںچ
ا إذمور املتعاطفة األاليت تربط بني  -ستثناءااليف باب  -العطف واو  فإنلذلك  3."

                                                            
 . 51 ص ، أصول الشاشينظام الدين أمحد بن حممد بن إسحاق  ،الشاشي   
  2 -2سورة النور، اآلية  6
 خري الدين ،الزركلي: انظر. هـ250هو أبو بكر حممد بن أمحد بن سهل السرخسي احلنفي، تويف سنة   0

  2 0، ص 2، جاألعالم
تخريج الفروع ، م126 /هـ056  ،(هـ222)الزجناين، أبو املناقب شهاب الدين حممود بن أمحد : انظر  2

  05-011ص  ،(ط.، دجامعة دمشق بعةمط :دمشق) ،أديب صاحلحممد . د: حتـقيق ،األصولعلى 
،   ، جأيب الوفا األفغاين: حتقيق،أصول السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد ،السرخسي: ينظر  2
   612ص
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 فإنالنظم  واو هي  واا كانت الو إذبينما  ،جاء بعدها استثناء عاد على الكل
النظم يكون مستأنفاً  وافالذي يأيت بعد و  ،خريةاألاجلملة  إىل إالستثناء ال يعود اال

   .العطف وايف املعىن خبالف و 
 متعدد النزول ( ب 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  چ  :تعاىلقوله : ومثال ذلك

ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ  :تعاىلقوله  إىل6  چخب  مب  

وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ     وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

0 چۆئ  
يف كعب بن نزلت  چ ....    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ  وىلاأل يةاآلف،  

الكتاب والعلم  أهل أنتم :فقالوا هلم ،ملا قدما مكة خطبشرف وحيي بن أاأل
مبا يف كتاهبم من نعت  ممع علمه .أنتم؟ فقالو بل ، حنن أفضل أم حممدفاخربونا

، 4نة اليت يف أعناقهم من بيان للعلم وعدم كتمانهمافكان ذلك خيانة لأل ،النيب 
وقد تالها يف رسم  3.يف رمضان من السنة الثانية للهجرة النبوية يةاآلوقد نزلت هذه 

واليت يذكر املفسرون أهنا  ....ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  والثانية  يةاآل املصحف
مفتاح الكعبة يوم الفتح،  قبض منه رسول اهلل حني نزلت يف عثمان بن مظعون 

                                                            
 21-26، ص 6، ججنوى ضو: حتقيق، لمستصفىا، امد حممد بن حممد الغزايل الطوسيأبو ح ،الغزايل   
  52 -50 ،ص 2ج ،(ط. دم ، .د) ،بدائع الفوائد، ت.د، يب بكرأمشس الدين حممد بن ، قيمالبن ، ا
  2سورة النساء، آية  6
 25سورة النساء، آية  0
 .       616، ص 6ج  ،حممد حسني مشس الدين: حتقيق ،تفسير القرآن العظيم ،كثري  ابن: انظر  2 

الجامع ت ، .د ،(هـ 21: املتوىف)القرطيب  بن أمحد بن أيب بكربد اهلل حممد أبو ع ،القرطيب :انظر  2
بدر الدين حممد بن  ،الزركشي،   2 ، ص 2ج ،(ط.، د، دار الكتب العلميةوتبري )، ألحكام القرآن

دار الكتب  :بريوت) ،تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،م 6000/ هـ  260  ،هبادر بن عبد اهلل
   200، ص  ج  ،( العلمية، ط
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قال . ، فدعا عثمان إليه، فدفع إليه املفتاحيةاآلفدخل البيت، فخرج وهو يتلو هذه 
عام الفتح يف  نزلت ا فقدإذ. قبلها يةاآلما مسعته يتلو هذه : عمر بن اخلطاب 

أن اقرتان نص عام ) م ابن السبكيمااإلو قرر    .رمضان السنة الثامنة من اهلجرة
بنص خاص يف النظم يوشك أن يكون مبثابة قطعية دخول صورة السبب الذي نزل 

ل اللفظ العام الوارد أو فكما ال جيوز ختصيص صورة السبب عن تن ،عليه النص العام
فكذلك ال جيوز ختصيص صورة النص اخلاص من صور النص العام الوارد معه  ،عليه

وسور  آياتيف النظم وإن طالت فرتة النـزول بنيهما ووقع الفصل بنيهما بنـزول 
وصورة السبب قطعية الدخول عند "  :م ابن السبكيمااإلونص كالم ، (أخرى

تاله يف الرسم عام  نالقرآويقرب منها خاص يف  ،جتهاداالفال ختصص ب ،كثراأل
سباب األعلى  ياتاآلقد تنـزل : " م الزركشيمااإلويف ذلك يقول 3."للمناسبة 

وحسن  القرآنرعاية لنظم  يةاآلوتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من  ،اخلاصة
ا كان إذالنازلة على سبب خاص للمناسبة  يةاآلفذلك الذي وضعت معه  ،اتساقه

فراد الداخلة األكان من مجلة   أومسوقًا ملا نزل يف معىن يدخل يف ذلك اللفظ العام 
إنه كالسبب فال خيرج  :وضعًا حتت اللفظ العام فداللة اللفظ عليه حيتمل أن يقال

ه ألن ،ذلك إىلإنه ال ينتهي يف القوة  :وحيتمل أن يقال ،قطعاً  يةاآلويكون مراداً من 
واحلق أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق  .ون املناسبة لشبهه بهقد يراد غريه وتك

فقد وجدنا يف هذا ملثال أن النص اخلاص تقدم نزوله على نزول ""  4."العموم اجملرد 
                                                            

  616، ص 6ج  ،تفسير القرآن العظيم، و الفداء إمساعيل بن عمر بن كثريأب ،كثري  ابن: انظر   
بن حجر ا: انظر) هـ،  11، تويف سنة السبكيهو عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكايف   6

ة في مناالدرر الكم،  112 شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  ،العسقالين
   01، ص 6ج ،(6ط م، .د: حيدر اباد)، أعيان المائة الثامنة

 (هـ657: المتوفى)أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي  ،السبكي: انظر  0
 ،(6لبايب احلليب وأوالده، طامصطفى  :القاهرة)، مجع اجلوامع مع شرح احمللى م،101 / هـ  022  ،

  20-01، ص6ج
  011، ص  ج، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل ،الزركشي  2
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ومع ذلك أفاد ترتيب النظم عندهم أن صورة اخلاص تدخل  ،النص العام بسنوات
جة دخول صورة السبب يف در  إىليف النص العام دخواًل ظاهرًا ظهورًا يكاد يصل 

غري أن هذه الفائدة ال ميكن  ،اإليههذه هي الفائدة اليت أشاروا  .النص العام
لذلك يظهر أن  .  "مر فقه غري ظاهراألبل هي يف واقع  ،تسميتها فقهًا ظاهراً 

ه  يف جمال فقه أثر النظم الذي خيتلف يف القضية ومرتاخي يف النزول ال يعدو 
يل أو التخصيص والتقييد والت إىلزه و اسوى التوكيد والتوثيق، دون أن يتج حكام،األ

يف السورة  القرآينوهذا يعين أن العالقات البيانية اليت تتوفر بني أحناء النظم  ،وغريها
 القرآنيةا كانت كامنة خارج املقاطع إذيف جمال الفقه  أثرفما فوقها ال ترتد بأي 

كان يف   أوورد يف حادثتني خمتلفتني  أوالذي نزل  فالكالم، ذات القضية الواحدة
على  بعض إىلذلك الكالم ال يرد بعضه  فإنحادثة واحدة لكن يف قضايا متعددة 

وإن جاز ذلك الستخراج  املناسبة واستدرار وجوه  حكام،األيستخرح منه فقه وجه 
   .القرآينعجاز اإل
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
طبيعة النظم القرآني وأثرها في استنباط األحكام  الزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،: انظر   

 02ص ، الشرعية
، األصوليينداللة تراكيب الجمل عند م، 6006العبيدان، موسى بن مصطفى العبيدان، : انظر  6

 622ص  ،( األوائل للنشر والتوزيع، ط: دمشق)
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 :المبحث الثاني
 .القرآنيمن النظم في استخالص المقاصد الوحدة الموضوعية  أهمية

 
 :مدخل

يظهر جليا أن مسالكهم مل  القرآينمع بيان مناهج العلماء يف التعامل مع النظم 
حدى ، وكانت إجتهاد والنظراالتباينت تبعا لطبيعة  إمناتكن على وترية واحدة و 

النظرة الكاملة للنصوص واجياب  مبدأعمال إ إىلاملسالك من بينها مسلكا يتجه 
" الوحدة املوضوعية " فهومها املعاصر ن هذه الطريق يف مالفهم من الكل وإ أخذ

يف هذا  سنأيتلذلك  ،هي الكفيلة بالكشف عن املقاصد الشرعية بصورهتا احلقة
الوحدة املوضوعية يف استنباط املقاصد الشرعية من النظم  أثراملبحث على بيان 

البد من تعريف املقاصد لكي يقع التطبيق على املدلول الصحيح  وقبل البدء القرآين
 :وعليه فإن هذا املبحث سيتضمن مطلبان، وعلى النحو التايل. لمرادل
 

 .هميتهامعنى المقاصد وأ: األولالمطلب 
 .الوحدة الموضوعية في الكشف عن المقاصد أثر :المطلب الثاني
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 .هميتهامعنى المقاصد وأ :ولاألالمطلب 
 :املقصد لغة

د " ُد قصدًا فهو قاص  وعلى اهلل  تعاىلوقوله  ،استقامة الطريقالقصد ،و ق ص د يـ ْقص 
 .، ومجعه مقاصد "ق ْصُد السبيل أ ي على اهلل تبيني الطريق املستقيم

مقاصد التشريع ":يعرفها الشيخ حممد الطاهر بن عاشور بقوله :املقاصد الشرعية
،  "معضمها أوالعامة هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع 

وميكن تعريف املقاصد املتعلقة جبانب معني من  ،هو املعىن العام للمقاصدوهذا 
 .3هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف ذلك الباب :ابأهن ،جوانب التشريع

 الكشف عن المقاصد  أهمية
ستخالص املقاصد الكرمي ال القرآنم الشاطيب عن ضرورة التدبر يف مااإليتحدث 

الكتاب قد تقرر  إن" :فيقول ،من مصادر التشريع ولاألنه املصدر الكلية السيما وأ
بصار والبصائر وأنه األأن كلية الشريعة وعمدة امللة وينبوع احلكمة وآية الرسالة ونور 

 إىلوهذا كله ال حيتاج  ،اهلل سواه وال جناة بغريه وال متسك بشيء خيالفه إىلال طريق 
ا كان كذلك لزم ضرورة ملن رام إذمة و األه معلوم من دين ألن ،تقرير واستدالل عليه

ها أن يتخذه أهلطالع على كليات الشريعة وطمع يف إدراك مقاصدها واللحاق باإل
على  نظرا وعمال ال اقتصاراً  ،يام والليايلاألوأن جيعله جليسه على مر  ،مسريه وأنيسه

الكرمي تدرك كليات الشريعة ومقاصدها اليت جاءت هبا  القرآنفبمعرفة 4،"أحديمها
                                                            

، لسان العرب م، 110 / هـ  0 2  ،منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن :انظر   
 . 022 -020، ص  ، ج( ط  ،دار صادر :بريوت)

، (هـ 652  ت)، حممد الطاهر بن حممد الشاذيل بن عبد القادر بن حممد بن عاشور عاشور، ابن  6
م، البصائر لالنتاج العلمي، . د)حممد الطاهر امليساوي، : حتقيق ،مقاصد الشريعة اإلسالميةم،  115 

 .  1 ، ص ( ط
مقاصد الشريعة ، حممد الطاهر بن حممد الشاذيل بن عبد القادر بن حممد بن عاشور عاشور، ابن 0 

 .  1 ص  ،اإلسالمية
  22 ص  2، ج لموافقاتا، حممدإبراهيم بن موسى بن ، لشاطيبا  2
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فتبني لنا من خالل ما  ،سينيةبه تتميز املصاحل احلاجية والضرورية والتح إذالشريعة 
ساسية األستمداد مقاصد الشريعة اال ولاألالكرمي تعد املصدر  القرآنن مادة سبق أ

  .اليت جاءت الشريعة هبا للناس
مدار " :اجلهل مبقاصد الشرع فيقول إىل حكاماأل استنباط ويعزو الشاطيب الغلط يف
وهو اجلهل مبقاصد الشرع وعدم  ،هو على حرف واحد إمناالغلط يف هذا الفصل 

هو على أن  إمنائمة الراسخني األعند  دلةاأل أخذم فإن ،بعضها لبعض أطرافهضم 
 ،تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة حبسب ما ثبت من كلياهتا وجزئياهتا املرتبة عليها

وعامها املرتب على خاصها ومطلقها احملمول على مقيدها وجمملها املفسر بينهما 
 حكاماألا حصل للناظر من مجلتها حكم من إذف ،ما سوى ذلك من مناحيها إىل

فشأن الراسخني تصور الشريعة صورة " ،"بطتفلذلك الذي نظمت به حني استن
وشأن متبعي  ،ا صورت صورة مثمرةإذ أفنانواحدة خيدم بعضها كأعضاء 

وإن كان مث ما يعارضه من كلي  لياً أو ا أخذدليل ما أي كان عفوا و  أخذاملتشاهبات 
ن العضو الواحد ال يعطى يف مفهوم أحكام الشريعة حكما افك ،جزئي أو

وسنة وحدة متكاملة املعىن تتضافر  نصوص الوحي كتاباً "  ألن، وذلك 3"حقيقيا
ت رمبا كانت خمتلفة يف مااولكن هذه املق ،ت فيها على بيان احلقيقةمااخمتلف املق

فقد يكون حكم  ،الختالف مناسبات النزول ومقتضيات أحواله طريقة البيان تبعاً 
حلكمة التشريع وقد  يف موضع آخر يف موضع من الوحي ويكون منسوخاً  ما ثابتاً 

                                                            
 52ص ، االجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطبيعمار بن عبداهلل بن ناصح علوان،    
 -22 ، ص  ج، ( الرتاث العريب، ط  إحياءدار  :بريوت) االعتصام،، إبراهيم بن موسى ،الشاطيب  6

 22  
 .22  -22 ص : املصدر السابق 0 
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يف موضع وخمصصا  مااع أويكون املعىن جممال يف موضع ومفصال يف موضع آخر 
 . "يف موضع آخر

هلذه الطبيعة يف النص يكون من الضروري النظر يف النصوص نظرا متكامال  واعتباراً  
حبيث تستقصى املواضع كلها اليت عرضت بالبيان للقضية املعينة واملقارنة بينها 

يبدو أحيانا يف ظاهرها من تعارض ليستبني من ا من بعض وقد تيفاء بعضهواس
ون على أن صولياألوينص .  "فهم مقصود الشارع من تلك القضية ذلك كله

املخصص  فإنيقيده  أومطلقا مث خيصص منه شيئا  أو مااالشارع عندما ينزل نصا ع
املتكلم وبإثباته احلكم  ةيثبت بإراد إمناالتخصيص " و .املقيد هو إرادة الشارع أو

 إالاملتكلم قد يريد ثبوت احلكم على العموم وقد يريد على اخلصوص  فإنخاصا 
أن إرادة املتكلم أمر باطن ال يوقف عليه فال بد من دليل صاحل يدل على إرادة 

وهذا يدل على . 3"اخلصوص والدليل الصاحل هو الدليل املوضوع ملعرفة اخلصوص 
 4.خراآلسيق خمصصا والنص املطلق قد سيق مقيدا بداللة النص أن النص العام قد 

 
 .الوحدة الموضوعية في الكشف عن المقاصد أثر :المطلب الثاني

 
 إىللتفات االفالذي يكون على بال من املستمع واملتفهم و " م الشاطيب مااإليقول  

هلا دون أو ل الكالم وآخره حبسب القضية وما اقتضاه احلال فيها ال ينظر يف أو 
القضية وإن اشتملت على مجل فبعضها متعلق  فإنهلا أو آخرها وال يف آخرها دون 

                                                            
حبث  دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصولي، ،م  600عبد السالم إمساعيل،    

 20ص ، (العاملية اإلسالميةاجلامعة  :ماليزيا)ماجستري، 
 20ص  :املصدر السابق  6

، (الصغرى ) ميزان األصول في نتائج العقول السمرقندي، أبو بكر عالء الدين حممد بن أمحد،: انظر 0 
  005ص مد زكي عبد الرب، حم: حتقيق

 620،  ص السياق دراسة أصولية نظرية ،نكي، جنم الدين قادر كرميالز : انظر 2 
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شيء واحد فال حميص للمتفهم عن رد آخر  يفا قضية واحدة نازلة ألهنبالبعض 
فهم املكلف  يفذاك حيصل مقصود الشارع  إذله على آخره و أو له و أو الكالم على 

قتصار يف النظر على االمراده فال يصح  إىل فرق النظر ىف أجزائه فال يتوصل به فإن
يف موطن واحد وهو النظر يف فهم الظاهر  الإبعض أجزاء الكالم دون بعض 

 . حبسب اللسان
إن و  ن القضية الواحدة ميكن أن تكون من عدة مجلإ :ويستفاد من كالم الشاطيب

إن مقصود الشارع من و  املعىن الظاهر للنص إالتفريق النظر يف هذه اجلمل ال يفيد 
 .ا بنظر واحدأطرافهمشلت القضية و  إالخطابه ال يظهر 

فهم  إىلواستقالل كل مجلة بنظر خاص ال يؤدي "ويف ذلك يقول أحد الباحثني 
املساق الذي خرج عليه النص جبملته وإن دل على معىن مفرداته وكلماهتا، بل جيرده 

ا فالطريقة املثلى لدى الشاطيب يف استخالص مقصد الشارع إذ،  " مااعن مساقه مت
يكمن يف النظر املوسع لكل أجزاء النص وجعلها يف سياق واحد وهو ما عرب عنه 

، الذين يرون أن كل مجلة 3 نيصولياألا طريقة خمالفة جلمهور بأهنبعض الباحثني 
خر أن بينما يرى باحث آ. 4فادة اللغوية والشرعية تعترب سياقًا مستقاًل اإلمستقلة ب

بتدائي للنصوص والذي يشمل أجزاء الكالم إلاالشاطيب يتفق مع اجلمهور يف النظر 
" وهو ُمستفاد من قول الشاطيب  ،يف فهم مقصود الشارع إليهوكلماته لكنه ال يُركن 

 إىلا صح له الظاهر على العربية رجع إذف"  :وقوله" ل الكالم وآخره أو  إىللتفات اال
فال بد أن تكون هناك  ،الرجوع مرحلة ثانوية أولتفات اال فإن" ،"الكالم نفس 

                                                            
ص  2ج  ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، لموافقاتا، إبراهيم بن موسى بن حممد، لشاطيبا   

622  
 601ص ، ةرسالة دكتوا، نظرية السياققدر، لدكتور جنم الدين ا ،الزنكي 6 
 .52ص ، االجتهاد وضوابطه عند اإلمام الشاطبيعمار بن عبدا هلل بن  ناصح علوان، : انظر 0
 622ص ، ةرسالة دكتوا، نظرية السياققدر الزنكي، لدكتور جنم الدين ا ،الزنكي  2 
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النظر املفرق يف أجزاء الكالم، فهو هبذا يتفق مع اجلمهور  إالوما هي  ،ليةأو مرحلة 
  ".يف هذه املرحلة 

املقاصد عند الشاطيب يعتمد على مجع  إىلا كانت الطريقة املثلى يف الوصول إذو 
فما فائدة ما تقرر عند مجهور  ،شتات املوضوع الواحد بنظرة موسعة كما مر آنفا

فادة ونصوص غري مستقلة األنصوص مستقلة ب إىلمن تقسيم النصوص  نيصولياأل
وهل باقي  ،فادة اليت حيملها النص حبيث استقل عن غريهاإلمبعىن ما نوع  ،فادةاألب

صوص اليت تتعلق معه يف نفس املوضوع تعود عليه بفائدة جديدة يف جمال فقه الن
أم ال ؟ يظهر ذلك جليا يف استعراض منهج اجلمهور يف التعامل مع  حكاماأل

ه الشاطيب يف اعتماد أصلالنصوص يف باب استخالص املقاصد ومقارنته مع ما 
 .عةتقصي أطراف القضية وما قيل فيها الستخالص مقاصد الشري

 
  ينصولياألطرق إفادة الكالم عند جمهور 

 :يقسم األصوليون النصوص إىل 
 ون على أن بعض النصوص صولياألينص حيث  :فادةاإلنصوص مستقلة ب

تضمينها نصوص أخرى كي يتضح  إىلفادة بنفسها ال حتتاج اإلتكون مستقلة ب
 إىلإن كل لفظ قائم بنفسه غري مفتقر : " م اجلصاص الرازيمااإلمقصودها، يقول 

فقد خصصناه، والتخصيص ال  ،غريه مىت محلناه على غريه، وقصرنا حكمه عليه
 ،3"فوجب من أجل ذلك محل اللفظ على مقتضاه منفرداً عما قبله ،بداللة إالجيوز 

                                                            
 605ص : املصدر السابق   
أيب الوفاء، عبد القادر  ابن :انظر ،(010)هو أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي، تويف  ،اجلصاص  6

،  ج،(ط.دار مري حممد كتب خانه، د: يكراتش) ،الجواهر المضية في طبقات الحنفيةت، .دالقرشي، 
 .52ص
الفصول م،  6000/ هـ  260  ،(010)اجلصاص، هو أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي، تويف   0

 . 2، ص  ، ج( الكتب العلمية، ط دار : بريوت)حممد حممد تامر، . د: تعليق وضبط ،في األصول
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بتضمينه مبا  إالوكل لفظ معطوف على غريه ال يستقل بنفسه "  :ويقول بعد ذلك
  6چھ  ھ  چ  :تعاىل، ومثاله قوله  "وتضمينه به إليهوجب رده  ،قبله

ڍ  چ  :تعاىلوقوله 0چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :تعاىلوقوله 

هذه ألفاظ معانيها معقولة ظاهرة، فهي غري : "فيقول 2چڌ  ڌ    
  3."البيان بنفس ورودها إىلمفتقرة 
 وكل لفظ ال ميكن "  :م اجلصاصمااإليقول  :فادةاإلنصوص غري مستقلة ب

ما جعله يف معىن  إليهه اقرتن ألن أوه جممل يف نفسه ألن ماإاستعمال حكمه؛ 
ڭ  ڭ  ۇ     چ  :تعاىل، ومثاله قوله 3"البيان إىلفهو مفتقر ... اجململ

اليوم معلوم، واحلصاد معلوم، وإيتاء احلق وأنه " :يناليقول الباق 1چ ۇ
گ  گ   چ  :تعاىلوقوله .3"فيه غري معلومإخراجه معلوم، وقدر احلق الواجب 

( حقه )فهذان النصان قد اشتمال لفظني جمملني ويمها لفظ ، 1چگ  ڳ  ڳ  
ويمها من قبيل العام الذي أريد به  الثانية، يةاآليف ( حق )ولفظ ، وىلاأل يةاآليف 

                                                            
   1، ص ج :املصدر السابق   
 2سورة التوبة، آية  6
 612سورة البقرة، آية  0
 60سورة النساء، آية  2
  625، ص   ج :املصدر السابق  2
 . 625، ص ج :املصدر السابق  2
    2 سورة اإلنعام، آية  1
عبد احلميد . د: حتقيق ،التقريب واإلرشادم،  110 / هـ  0 2  لباقالين،أبو بكر حممد بن الطيب،ا  5

 . 020، ص ، ج( ط  ،مؤسسة الرسالة: بريوت)أبو زنيد، 
 62، آية عارجسورة امل 1  
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 فإن" ، وعليه  البيان  إىلحيتاجان و فادة اإلب نالالنصني ال يستق فإنلذا  ،اخلاص
عرفياً  أومعانيها الوضعية، سواء كانت وضعًا لغويًا  إىلاملفردات مىت كانت منساقة 

لها وما بعدها، بفيقطع معىن اجلملة عما ق ،غريها لبياهنا إىلا ال تفتقر فإهنشرعياً،  أو
مستعملة فيها ولكن أريد منها بعض  أوومىت كانت مستعملة يف غري معانيها 

تضمينها بغريها  إىلاملفردات تفتقر  فإنأفرادها، كاجملاز والعام الذي أريد به اخلاص، 
 . "من ألفاظ النظم لكشف معانيها املرادة 

 
 ي الجمهور أمثلة تبين رأ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعاىلقوله 3:ولاألالمثال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ    ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀپ   پ

ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڃڄ

  کڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں      ڳک  ک  گ  گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳ

ے    ے   ۓ    ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ہں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ڭۓ

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ىۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى

                                                            
، التلخيص في أصول الفقه ،م112 /هـ1 2 اجلويين، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف، : انظر   

ص  ، ، ج( اإلسالمية، طدار البشائر : بريوت) ،عب اهلل جومل النيبايل وشبري أمحد العمري.د :حتقيق
 56 

 600ص  ، رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،  6
 602ص  ،املصدر السابق: انظر  0
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 تتكلم عن وىلاأل يةاآلف،  چ ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۇئوئ
املتوىف عنها  نَّ أ إذْ  ،ا تتحدث عن املطلقاتفإهنالرابعة  يةاآلاملطلقات وكذلك 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   چ:تعاىلقوله  أما ،وعشرا أشهر أربعةزوجها عدهتا 

عام   چائ  ائ چم اجلصاص ذكر أن لفظ مااإل فإن،  چ   ۇئوئ  وئ
يشمل املطلقات واملتوىف عنهن أزواجهن حىت ولو كانت اجلملة معطوفة على ما 

   ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چ:مجلة ألنقبلها اخلاص باملطلقات، 

  " .مينها ما سبقهاتض إىلفادة ال حتتاج اإلمجلة مستقلة ب چ
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  :تعاىلقوله  :المثال الثاني 

ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ٹٿ         ٹ  ٹ   ٹ

: تعاىليقول اجلصاص إن قوله ،   3چڃ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڃ     ڃ
چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ چ ڃ  چ  چ  

لو ابتدئ  ه مستقل مكتف بنفسه؛ألن ،ما قبله ال يعود على كالم مستأنف چ
لذلك فال يستفاد منه ذلك ، لذا ال جيوز أن ُيضمن ما قبله اخلطاب به لصح معناه،

 .4سقوط عقوبة القطع بالتوبة

                                                            
 2- سورة الطالق، آية   

 .2، ص ج، الفصول في األصولاجلصاص، هو أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي، : انظر  6
 05-01اآلية : املائدةسورة   0
 ، 1، ص ج ،الفصول في األصولاجلصاص، هو أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي، : انظر   2

معاني في لروح ا، ت.د ،(هـ610 : املتوىف)لوسي ن عبد اهلل احلسيين اآلشهاب الدين حممود باآللوسي، 
 02 -02 ، ص2، ج(ط.إحياء الرتاث العريب، ددار : بريوت)، تفسير القرآن والسبع المثاني
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ڇ  چ  :تعاىلقوله  :المثال الثالث چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ

ہ     ہڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

يتني استنبط مجهور اآلومن خالل الربط بني  ، چھ  ھ  ھ  ھ  
ڻ  ڻ  چ  مجلة ألن ،الفقهاء أن عقوبة احلرابة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليه

مجلة ال ، چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ
بتضمينها مبا  إالستثناء، فال تكتفي بنفسها االا مجلة مبدوءة بألهن ،فادةاألتستقل ب

من ف) ، چ ڻ  ڻ  ڻچ :ولو كان بدل قوله .وهو بيان حد احلرابة ،قبلها
 .3ويخر األعلى إسقاط العقاب  إال يةاآل تدل ، مل(تاب قبل أن تقتدروا عليهم

ڑ  ڑ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  چ  :تعاىلقوله  :المثال الرابع

ں  ں    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گک  ک  ک  ک  گ

م اجلصاص على جواز نكاح مااإليستدل  يةاآلمن خالل هذه ، و 2چڻ  ڻ  
 ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ چمجلة  ألن ء سواًء كان قادراً على مهر احلرة أم ال،مااحلر لإل

                                                            
 02-00 ،املائدةسورة   
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب القرطيب، : انظر  6
 06 ، ص 2ج، (ط.بريوت، دار الكتب العلمية، د)، ألحكام القرآنالجامع ت ، .، د(هـ 21: املتوىف)

 . 602ص ،  نضرية السياق دراسة أصوليةـ كي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،الزن، 
 ،(هـ010 : املتوىف )حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ابن عاشور،  :انظر  0

 . 12، ص2،  ج( مؤسسة التاريخ، ط : بريوت)، والتنويرالتحرير  ،م 6000/ هـ  260 
 0 سورة النساء ، آية 2
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ما ملكت  انكحوا)ن الفعل الناصب مقدر تقديره اإلفادة، وأغري مستقلة ب،  چ
ومبا أن  ،الفعل احملذوف هو عني الفعل الذي بدئ به اخلطاب فإنلذا  ،(أميانكم

الفعل املقدر ينبغي أن يكون أيضًا مبعىن  فإنذلك الفعل مبعىن العقد ال الوطء 
خطاب لو ابتدئ مل يفد معىن،  چ ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ: تعاىلقوله  ألن ،العقد

نسق  ألنفصح أنه معطوف على ما تقدمه وأن النكاح املبدوء بذكره مضمر فيه، 
اخلطاب يقتضي إضماره بعينه، واملقصود بنكاح ملك اليمني نكاح ما يف ملك غريه 

وال  .العقد إىلجلواز وطئهن من غري احلاجة  ،ئه هوماإال العقد على  ،ءمااإلمن 
ه ال ذكر له وال داللة من جانب ألن ،النكاح مبعىن الوطء يف هذا النصجيوز إضمار 

م الشافعي يف إضماره النكاح مبعىن الوطي بالنسبة مااإلوهو هبذا يرد على . السياق
ء عند القدرة على طول احلرة ماملك اليمني، ومن مث منعه من نكاح احلر لإل إىل

  . ومهرها
بل  ،فادة مقطوعة عما قبلها وما بعدها مطلقاً اإلب وال يعين ذلك أن اجلملة املستقلة

ا كانت إذتلحقها  أواجلمل اليت تسبقها  أوهي مؤثرة يف توضيح معاين الكلمات 
يف  چژ    ژ  ڑ  ڑ  چالبيان، ففي املثال السابق أفادت مجلة  إىلمفتقرة 

،  چ ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ: نفسها ويف غريها، حيث بسببها وضح املراد بقوله
فهذا اجلزء من اخلطاب لو انفرد ملا فهم القصد منه، لكن وروده يف هذا السياق 

 . معناه وإفادته إىلأشار 

                                                            
، 1، ص ج ،الفصول في األصولاجلصاص، هو أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي، : انظر   

أبو ، الشافعي، 021-025، ص 6، ، جأحكام القرآناجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي، 
أحكام  ،م 112 / هـ  012  ،(هـ602: املتوىف)إدريس بن العباس بن عثمان القرشي  عبد اهلل حممد بن

 . 50 ، ص  ج ،(ط.دار الكتب العلمية، د: بريوت)حممد زاهد الكوثري، : حتقيق ،القرآن
 . 1،ص  ج ،الفصول في األصولاجلصاص، هو أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي، : انظر  6
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ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  چ : تعاىلقوله  :المثال الخامس

مر األيرى مجهور العلماء أن  يةاآلففي هذه ،  چے    ےھ  ھ  ھ
مجلة مستقلة  چے   چمجلة  ألنباملتعة عام لكل النساء املطلقات، 

الفرض أن يكون  أو بشرط عدم املس وىلاألفال يلزم من تقييد اجلملة  ،فادةاألب
الفرض وان كان بني اجلملتني  أواملقصود باملتمتعات أيضًا املطلقات قبل املس 

إن كل مجلة مفيدة " :م ابن القيممااإلويقول  . فادة اإلالثانية مستقلة ب ألنعطف 
ى، واشرتاكهما يف جمرد خر األملعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة به عن اجلملة 

ا إذيشرك حرف العطف يف املعىن  إمناالعطف ال يوجب اشرتاكهما فيما وراءه، و 
 :حنو أما، و (قام زيد وعمرو)ه يشرك بينهما يف العامل كـ فإنعطف مفرداً على مفرد، 

وأبعد من ذلك ظن من ظن أن . فال اشرتاك بينهما يف معىن( اقتل زيداً وأكرم بكراً ) 
وهذا دعوى  ،جمرور يستلزم تقييد الثانية أوحال  أوتقييد اجلملة السابقة بظرف 

 3".اهنالومن تأمل تراكيب الكالم  العريب جزم ببط ،جمردة بل فاسدة قطعاً 
حنو قاعدة اجلمهور  عدة تانتقادا"يوجهبعض الباحثني من اجلدير بالذكر أن و 

ال  ،أنه ال ميكن تعميم هذه القاعدة يف احلكم على كل نص :منها ،اآلنفة الذكر
سيما ما نقطع بنـزوله معًا يف واقعة واحدة وشيء واحد، فما ذكر صاحل لالحتجاج 

 ال يقطع بذلك فيها، أواليت ال يعرف اتصال بعضها ببعض يف النـزول  ياتاآليف 
الواحدة اليت تتحدث عن قضية واحدة ونزلت نزلة واحدة فكيف نفرق بني  ةاآلي أما

                                                            
 (602: البقرة)   
: املتوىف)عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، مجال الدين ، انظر اإلسنوي  6

حسن هيتو  حممد. د: حتقيق ،األصولالتمهيد في تخريج الفروع على  م، 152 / هـ  202  ،(هـ116
 . 5 2-1 2، ص(0مؤسسة الرسالة، ط  :بريوت)، 
ت، .د ،(هـ 12: املتوىف)بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  حممد بن أيب بكر بن أيوبالقيم،  ابن  0

  .52 ، ص2، ج(ط.دار الفكر، د :دمشق) بدائع الفوائد،



3  

 

ن العمل ويرى كذلك أ،  أجزائها وال خنصص عموم ألفاظها خبصوص سياقها؟ 
ية السرقة آ) السياق بالبرت والتمزيق كما يف  هبذه القاعدة بشكل مطرد يعود على

 اقلو صح لكان قضاء على السيالقلب أن هذا  إليهيل ميفالذي " فيقول  ،6(
 چڦ  ڦ   چ :فالفاء يف قوله ،يتنياآلبني  اقستفهناك أدوات ربط وا ،لتهودال

فكيف  ،وهي من القرائن املقالية اللفظية الرابطة بني أحناء السياق ،فاء تفريعية رابطة
وبة على اجلزاء السرقة بالتوبة، وحنمل غفران التال داللة فيها على سقوط عقوبة 

سياق النظم  فإن ،چائ  ائ   چلـ مر بالنسبة األوي فقط؟ وكذلك خر األ

فخصوا هذه ،  چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  چ      :محال دون قولهاألالت و أل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :تعاىلباملطلقات للجمع بينها وبني عموم قوله 

، فجعلوا عدة اليائسة املتوىف عنها چ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ

 چبينما محلوا  ،أشهروعدة اليائسة املطلقة ثالثة  ،وعشراً  أشهر أربعةزوجها 
ومل خيصصوها مبا  ،املعطوفة على اليائسات على العموم 3چائ  ائ  

كيف يصح التعامل مع سياق واحد "  يضاً و يتساءل أ ،4خصصوا به سياقها 
 العلماء ملجابة على هذا التساؤل بأن اإلويف احلقيقة ميكن . 2"تعاملني خمتلفني ؟

التوبة تسقط  :وقالوا ،بل مجعوا بينها وبني آية القطع ،يهملوا العمل بآية التوبة
صاحبه وتاب من غري أن يعرتف عند  إىلالعقوبة على السارق الذي أعاد املسروق 

                                                            
  601ص  ،(رسالة دكتواه) ،نظرية السياق، جنم الدين قادر الزنكي، الزنكي   
 .كما يف املثال الثاين اآلنف الذكر   6
، صحيح البخاريم،  151 / هـ  201  ،امساعيل البخاريالبخاري، أبو عبد اهلل حممد بن : انظر  0

،  6005، ص 2ج، كتاب الطالق، 0، ط (كثري  ابندار  :وتبري )مصطفى ديب البغا، . د: حتقيق
 2 20 : حديث

 .20، ص 2، جأحكام القرآناجلصاص، أبو بكر أمحد بن علي الرازي احلنفي،   2
  605، ص(رسالة دكتواه) ،نظرية السياق ، جنم الدين قادر الزنكي، الزنكي: انظر   2
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فيكون حكمه حكم من تاب من  ،السلطان وال أن يرفع اخلصم عليه دعوى
احلاكم، وهناك  إىلفيكون سقوط العقوبة لعدم رفع السرقة  ،اربني قبل القدرة عليهاحمل

   .السطان إىلأدلة تدل على جواز الشفاعة للسارق والعفو عنه قبل الرفع 
 

 .  فادةاإلالمعنى الذي يفيده النظر خارج الجملة المستقلة ب
فادة مقطوعة عما قبلها وما بعدها من اإلأن اجلملة املستقلة ب" يرى بعض الباحثني 

من ناحية التأثري فليست مقطوعة عن النظم العام، بل تؤثر فيه  أما ،فتقاراالحناية 
يعاجلون النصوص الشرعية الستخالص  نيصولياألوذلك أن  .وتظهر املراد منه

 :3املقاصد منها على مستويني 
 .املستوى الرتكييب :الثايناملستوى و  .فرادياألاملستوى  :ولاألاملستوى 

والذي يعاجلون فيه  ،مثلة اخلمسة املتقدمةاألفهو ما قدمنا له يف  :ولاألاملستوى  أما
 .طالق والتقييداإلداللة الكلمات من حيث العموم واخلصوص و 

مبعىن  أو ،وهو املستوى الرتكييب ونعين به ما فوق اجلملة :املستوى الثاين أماو  
يف  على بيانه سنأيتوهو ما  ،كثر من مجلة يف سياق واحدالنظم الذي جيمع أ_

 :األمثلة التالية

                                                            
دار م، .د)ت، .د: دمشق) ،على موطأ اإلمام مالك يشرح الزرقانالزرقاين، سيدي حممد،  :انظر   

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور ابن عاشور،  :انظر ،21 ، ص 2، ج(ط.الفكر، د
مؤسسة التاريخ، ط : بريوت)، التحرير والتنوير ،م 6000/ هـ  260  ،(هـ010 : املتوىف )التونسي 

المفصل في أحكام المرأة والبيبت  ،م110 / هـ0 2 زيدان، عبد الكرمي،  ، 06 ، ص 2ج، ( 
 . 605-601، ص2، ج(، مؤسسة الرسالة، ط: بريوت) المسلم في الشريعة اإلسالمية،

 601 ، ص(رسالة دكتواه)، نظرية السياق الزنكي، جنم الدين قادر الزنكي،: انظر  6
،  ط  دار النفائس،: األردن)، طرق الكشف عن مقاصد الشارع م،6006/هـ 266  ،غيماجلنعمان   0
 11: ص، م
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فهذا نظم احتوى   چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  :تعاىلقال  :ولاألالمثال 

 فاد معىن بنفسهأكاليمها ، و  چ ڤ  ڤچ ،  چٹ  ٹ  ٹ  چ على مجلتني 
ن املعىن القطعي للنص لكننا نرى أ ،وهو املعىن الظاهر ،هو حل البيع وحرمة الرباو 

زنا حدود اجلملة يف النظر و اا َتإذ إالال يظهر ( التفرقة بني البيع والربا ) والذي هو
وظاهر يف إفادة حل البيع  ،نص يف التفريق بني البيع والربا يةاآلف ،السياق كامال إىل

چ  :تعاىلسياق اجلملتني يف النظم يف قوله  إىل ةوحرمة الربا، وذلك مبجرد العود

ولو ،  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

ٱ  چ  :يةاآلذلك كل السباق واللحاق لتأكد املعىن أكثر فتمام  إىلأضفنا 

ٺ    ٺٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ڤ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ

  ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک             ڈڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

أمل النظم كامال يظهر جليا أن املقصد الذي سيق النص من أجله هو ، وبت چک       
 .3بيان الفرق بني البيع والربا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ  :تعاىلقوله  :المثال الثاني

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پ      ڀ  ڀ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

                                                            
 612سورة البقرة، آية   
مع  كشف األسرار شرح المصنف على المنار، النسفي، أبو الربكات حافظ الدين عبد اهلل بن أمحد  6

 .601، ص  ملالجيون، ج األنوارنور 
 .605ص رسالة دكتواه، )، نظرية السياق، الزنكي، جنم الدين قادر الزنكي: انظر  0
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على حد  ياتاآللو اقتصر يف هذه  صويلاألفالنظر ،  چڄ  ڄ       ڄ  ڃ   

مل ، چ  ٺٺ  ٺ چوقوله  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ چ :تعاىلاجلملة من قوله 
م مااإلن ،أغري  ،اجلمعة وحترمي البيع إىلاملعىن الظاهر وهو وجوب السعي  إاليفد 

نزلت وسيقت ملقصد، وهو بيان  إمنايف سورة اجلمعة  يةاآلأن هذه " الغزايل يرى 
لبيان أحكام البياعات ما حيل منها وما حيرم، فالتعرض  يةاآلوما نزلت .. .اجلمعة

البيع فليس سياق هذا الكالم حييط الكالم وخيرجه عن  إىلللبيع ألمر يرجع 
ه غري بأنوحكمنا  ،فهو هني عن البيع... ما ليس مقصودًا به إىلمقصوده ويصرفه 

قصد ملسيقت  يةاآلوهو أن  ،فقط يةاآلبداللة عرفت من سياق  ،منهي عنه لعينه
البيع يف  إىل ألمر يرد فال يليق به أن يذكر إباحة البيع وحظره ،وهو بيان أمر اجلمعة

وهو تضمنه ترك السعي  ،وجه الذي يتعلق بهإدراجه، فكان التعرض للبيع من ال
مع احلكم  ،عمال املانعةاألقوال و األجارة والنكاح و اإل إىلفيتعدى التحرمي  ،الواجب

وال دليل سوى ما عرف من  ،النهي ال يالقيها ألن ،بصحة البيع وسائر التصرفات
يشمل السياق م الغزايل والذي مااإل إليهشار فالنظر املوسع الذي أ . " يةاآلسياق 

الصحة مع لزوم  إىل نالبأكمله هو الذي أخرج ظاهر النهي عن البيع من البط
ال ميانعون من النظر يف السياق على املعىن "  نيصولياألن مث، ومن ذلك يظهر أاأل
لكنهم يريدون من ذلك بيان نوع الداللة اليت  ،سع الذي خيرج عن دائرة اجلملةو األ

 .3" تدل عليها الكلمات يف النص
  
 

                                                            
 0  – 1 ، آيةاجلمعةسورة    
شفاء الغليل في  م، 6000، (هـ202: املتوىف)الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي : انظر  6

 .02، ص 61، ص( دار الكتب العلمية، ط  :بريوت)، بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
 621ص ، (رسالة دكتواه)، نظرية السياق، الزنكي، جنم الدين قادر الزنكي: انظر 0
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 :مدخل
 ثراألمتلمسا  صويلاألن اجملال الذي يتحرك فيه املبحث السابق ألقد مر بنا يف 

يكون يف املقاطع اليت تتحقق فيها  إمنا ،القرآينالفقهي املستنبط على مستوى النظم 
للنص  عجازياإل ثرانا لألوما سواه فهو اليعدو بي إال،الوحدة املوضوعية ليس 

 .الىت نزل خالهلا زمنةاألتباعدت  أومهما اختلفت فيه املواضيع  ،الحماملت
 أسوارتقف عند  القرآنيةالرتاكيب للمقاطع  أسواراستنباط الفقه من  فإنكذلك 

 إىلسع تصل أو رحب وجمال أ آفاق إىلتتسع  إمناو  ،النظم املتصل يف النصوص
ر له ناظفاقرتان النص بنص م  .روابطالوتنعقد بينها  سواراألنصوص تقرتن فيها 

ي وتوابعه فاملعاين الثانوية هي صلاألمتنامية هي لوازم املعىن  أسواريتولد منه 
ائرها منفصلة متتد وشائجها لتستحضر نظ أومستتبعات تركيبية يف دائرة متصلة 

ناظر باب عجيب من والت" .املنفصلة وتستدعيها يف سياقها لتكتمل املقاصد البيانية
يشعر بارتباط هذا الذهن قد ال  فإنالعلم  أهلالنادر من  إالال يتنبه له  القرآنفهم 

ضفى شيء أن هذا التناظر يف النصوص قد أ إليهشارة إلومما ينبغي 3"هبذا وتعلقه به
التقابل بني  أو( بالتعارض ) صوليون األاصطلح عليه و من الغموض يف نظر اجملتهد 

سلكو للجمع بني هذه  النصوص ووفقا لتحديد هذا املفهوم وشروطه اليت اعتربوها،
 .وخصوصية كل نص من النصوصصوص مسالك متعددة تتناسب وخصائص الن

مدى بيان و  ،وشروطه  على بيان مفهوم التعارض يت يف هذا املبحثلذلك سوف نأ
لتايل احلكم بالتعارض من النصوص وباأثر وضوح الوحدة املوضوعية أو خفاءها بني 

 .الشرعية حكاماأليف استنباط ثر ذلك كله عدمه و أ

                                                            
سبل االستنباط عند األصوليين وصلتها بالمنهج  ،هـ 266 منال بنت مبطي املسعودي، : انظر  

 بتصرف  600، ص (جامعة ام القرى :اململكة العربية السعودية)، رسالة ماجستري، البالغي
 600ص : املصدر السابق 6
 1 2 ، (هـ 12: املتوىف)حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ابن القيم،  0

   621، ص 0 ج ،(ط. د ،الكتب العلميةدار  :بريوت)، اعالم الموقعين عن رب العالمينهـ، 
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 .التعارض وشروطه مفهوم :ولاألالمطلب 
 

 مفهوم التعارض الظاهري للنصوص وشروطه
وباب التفاعل يدل على املشاركة بني " مصدر للفعل تعارض  :التعارض يف اللغة

  ".اثنني فاكثر وهو من العرض 
الشرعية مطلقا حبيث  دلةاألالتمانع بني " :هو(  نيصولياأل) التعارض يف اصطالح 

  ". خراآلعدم ما يقتضيه  أحديمهايقتضي 
وجود التعارض بني العلل واحلكم  إىلسبب التعارض بني نصوص الكتاب فيعود  أما

الرتجيح بني تلك العلل واحلكم واملقاصد بغية اخلروج  إىلفيفزع حينئذ  ،واملقاصد
فيقدم اجملتهد ما ينبغي تقدميه كتقدمي العلة املنصوص عليها على  ،من ذلك التعارض

صول ونصوص كثرية على اليت ، وتقدمي العلة اليت تشهد هلا أاليت مل ينص عليها
منصوص عليه  صلأوتقدمي العلة املنتزعة من  ،نص واحد أوواحد  أصليشهد هلا 

منصوص عليه  أصلمل ينص عليه فتكون املنتزعة من  أصلعلى اليت انتزعت من 
نه بني دليلني واحلق أ تعارض دلةاألم بعض الناظرين يف أماوقد يظهر  3.حرىىل وأأو 

وخلل يف  دلةاألليس بتعارض حقيقي والسبب هو نقص يف علم هذا الناظر يف 
خيل له قد يكون نتيجة لنسخ أحد الدليلني الذي ن هذا التعارض أحيث  .فهمه

حد الدليلني ، وقد يكون أظر عن حقيقة الناسخ واملنسوخ شيئالآلخر ومل يدر النا
ولكن لكون الناظر مل يتعمق  ،خاصا مثال وميكن اجلمع والتوفيق بينهما خراألو  مااع

                                                            
دار  :بريوت)، رض والترجيح بن األدلة الشرعيةاالتع ت،.د الربزجني، عبد اللطيف عبد اهلل عزيز،  

  2 ،  ص  ج  ،(ط.د الكتب العلمية،
  62ص  ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصولي ،عبد السالم إمساعيل 6
  22ص املصدر السابق،  0
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  .عارضه يعجز عن اجلمع بني الدليلني ومن مث حيكم بالتفإنيف مباحث هذا الفن 
الذي هو يف ذهن  ،التعارض الظاهرييراد به  إمنافلذلك فالتعارض حينما يطلق 

ن هذه فمما ال ريب فيه أ .اجملتهد وليس تعارضا حقيقيا يف ذات النصوص الشرعية
الشريعة اليت ختمت هبا الشرائع خالية يف احلقيقة والواقع من كل تعارض وتناقض 

 إمنافي تعارض يراه الباحث وأ ، على اهلل الستلزامها العجز واجلهل احملالني
 .يكون بسبب عجزه وعدم معرفته باملراد من قبل الشارع احلكيم

بذل العلماء من قدمي الزمان جهدا كبريا يف الدفاع عن الشريعة ويف اجلمع بني وقد  
الشريعة  بأنبسبب علمهم  إالوما ذلك  ،نصوصها والتوفيق بني املتعارض فيها

ن تكون مت هبا الشرائع وال يليق مع ذلك أوقد خت ،صاحلة لكل زمان ومكان
اء على نوب  .ئتالفاإلتناقض بل مستها الوفاق و  أومشتملة على ما فيه تعارض 

ن لتوفيق بني النصوص فهل يعين هذا أكانت مهمة اجملتهد هي اجلمع وا  ، إذاذلك
 اجلمع دليل على التعارض ؟

ن الدليلني الذين مجع بينهما اجملتهد كانا قبل اجلمع أ إىلعلماء ذهب مجهور ال
ال واجلمع دليل  اجلمع والتوفيق بينهما كيف إىلملا كانا حمتاجلني  إالمتعارضني و 

بل متعارضني وداخلني هنما كانا قالتعارض وعليه فأي مجع بني دليلني يدل عل أ
عدم اعتباريمها من  إىلوذهب فريق من العلماء 3.قسام التعارضحتت قسم من أ

وتوجيههم 4،(عدم إمكان اجلمع)يف بعض التعاريف قيد ا التعارض وهلذا تراهم زادو 
ل الدليلني متوافقني ال ن اجلمع خيالف التعارض كيف ال واجلمع جيعيف ذلك هو أ

                                                            
ثرهما في أالتعارض و الترجيح عند األصوليين و  ،م 151 / هـ205  إبراهيم حممد،احلفناوي، حممد   

 0 ص ، (6ط دار الوفاء، :املنصورة)، الفقه اإلسالمي
  66ص املصدر السابق،  6
 22ص املصدر السابق،  0
تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف احلنبلي  ،النجار ابن: انظر 2
حممد الزحيلي  :، احملققمختصر التحرير شرح الكوكب المنيرم، 111  -هـ 5 2  ،(هـ116: املتوىف)

  15 ص ، 6ج، (6طمكتبة العبيكان، : اململكة العربية السعودية)ونزيه محاد، 
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كثريا   ألنلة اجلمع دليل التعارض و و احم ألن؟ والرجح هو مذهب اجلمهور متعارضني
خر فيذهب فيه ض العلماء يبقى متعارضا عند البعض آاليت جيمع بينها بع دلةاألمن 
   .غري ذلك أوالرتجيح  إىل

يقني هل وم التعارض عند الفر ن مفهختالف فرع عاالن هذا والذي يراه الباحث أ
نفا املفهوم احلقيقي وذكرنا آ ،م يف نظر اجملتهدهو تعارض يف ذات النصوص أ

ون شروطا للقول يف تعارض صولياألوخلطورة هذا امليدان اشرتط  .للتعارض
وقبل الشروع يف بيان شروط التعارض  ،النصوص، مث اجلمع كنتيجة لذلك التعارض

قد اختلفوا هل يطلق التعارض عندهم  نيصولياألن أ إىلشارة اإلال بد من 
كليا أم   خراأليطلق كل منهما على  بأني على ما يطلق عليه التناقض و ابالتس

 م غري ذلك ؟ بينهما عموم وخصوص أ
ن التعارض هو التناقض والعكس  وهو مذهب مجهور احلنفية أ :ولاألي الرأ

 إليههنما ليسا مبرتادفني بل بينهما فرق وهذا ما ذهب أ: ي الثاينوالرأ .والشافعية
بعض احلنفية وهو مفهوم من صنيع مجهور احملدثني والفقهاء عند مجعهم  وتوفيقهم 

  3.بني النصوص املتعارضة
ما يشرتط يف التناقض عند  صويلاألون هل يشرتط يف التعارض صولياألواختلف 

ن التعارض والتناقض لة مبنية على املسألة املتقدمة من أواحلق أن املسأ ،املناطقة
ه ألنيشرتط فيه ما يشرتط يف التناقض  ولاألبينهما فرق فبناء على  ميان أو امتس

 ،خراآلمسني يشرتط يف األحد امسني ملسمى واحد فما يشرتط يف أ على هذا مبنزلة
ال يشرتط يف مطلق التعارض كل ما يشرتط يف بينهما فرق،  بأنوعلى القول 

وهلذا كله سوف نشرع يف بيان التعارض عند الفريقني خبطني متوازيني وفق 4.التناقض
                                                            

   0، ص  ج  ،رض والترجيح بن األدلة الشرعيةاالتعللطيف عبد اهلل عزيز،الربزجني، عبد ا  
 611، ص  ج ، المستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي الغزايل، 6
 06ص   ،  ج رض والترجيح بن األدلة الشرعيةاالتع، الربزجني، عبد اللطيف عبد اهلل عزيز 0
 . 05ص  املصدر السابق، 2
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ألن حتديد املفهوم عند كال الفريقني يفسر  ،تصور كل فريق ملفهوم التعارض
 :حكام الشرعيةاألمذاهبهم الفقهية وكيفية التعامل مع النصوص الستنباط 

 التعارض عند المناطقة 
جياب والسلب اختالفا اإلاختالف القضيتني ب :"هبأنالتناقض عند املناطقة يعرف 
ويشرتط يف " :يقول التربيزيو  ".بة ذاى كخر األصادقة و  أحديمهان تكون يلزمه أ

 أما  ".مع باقي الوحدات الثمانية املشروطة التناقض وحدة الموضوعالتعارض 
فيهما معا يف القضايا  أوالكيف  أوختالف يف الكم اال :هوفالتقابل عند املناطقة 

 3.اليت يكون املوضوع واحملمول فيهما واحدا
 

 :4شروط التناقض عند المناطقة 
 .يتطابقا يف اللفظ واملعىن بأنن يكون املوضوع يف القضيتني واحدا بالذات أ :الأو 

 .واحدا ويتحد لفظه ومعناه(  احملكوم) ن يكون احملمولا :ثانيا
 .ضافيةاإلمور األفة يف اضاإلن تتحد أ :ثالثا
 .يا بالقوة والفعلو ان يتسأ :رابعا

 .ي يف الكل واجلزءو االتس :خامسا
 .ي يف الزمانو االتس:سادسا
 .ي يف املكانو االتس :سابعا
 .يا يف الشرطو ان يتسأ :ثامنا

                                                            
ص ، التعارض والترجيح بن األدلة الشرعيةنقال عن الربزجني، ،  22حاشية الباجوري على املنطق، ص   

02  
 06ص   ،  ج رض والترجيح بن األدلة الشرعيةاالتع الربزجني، عبد اللطيف عبد اهلل عزيز، 6
  02 ، ص (2مكتبة النهضة املصرية، ط  :القاهرة) املنطق الصوري والرياضي،ت، .د ،عبد الرمحن بدوي 0
ثره في االستدالل أسلوب الخبري و األ ،م 6005/ هـ  261  ،حممد بن مشبب حبرت عسريي 2

 .621ص  ،( ط دار احملدثني،  :القاهرة)، (ماجستري )  ،واستنباط األحكام الشرعية
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وتندرج يف احتاد ، (وحدة الشرط واجلزء والكل )  اتحاد الموضوعوتندرج يف 
ويفيد متييز املوضوع يف 3(.ضافة والقوة والفعل اإلواملكان و وحدة الزمان )  احملمول

الستنباط  دلةاألومهمة الفقيه النظر يف  نيصولياألحتديد احملكوم فيه عند الفقهاء و 
عادة صياغة العبارة فما كان فضلة يف الدليل قد يصبح احلكم وقد يستلزم ذلك إ

يلي جدول يبني موقع وفيما 4.موضوعا يف القضية املعربة عن احلكم الشرعي
 :3املوضوع واحملمول من القضايا املختلفة

 احملمول املوضوع القضية
الرب بالوالدين 

 واجب
 جبوا الرب بالوالدين

غصب جزء من 
 الطريق حمرم

غصب جزء من 
 الطريق

 حمرم
 

فال حتل له من 
بعد حىت تنكح 

 زوجا غريه

زواج املطلقة 
 ثالثا

 ال حيل

                                                            
ليه عند إو مبثابة املسند أعند النحويني و ما قام مقامهما أو الفاعل أناطقة مبثابة املبتدا املوضوع عند امل  

مد موفق الدين عبد اهلل بن أبو حم ،بن قدامةا: انظر. ينياألصولنه مبثاهبة احملكوم عليه عند أالبالغيني كما 
يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  روضة الناظر وجنة المناظر، بن قدامة املقدسي أمحد

 11،ص  ج
الركن الثاين من اركان القضية ومسي اللفظ بذلك النه حيمل على لفظ اخر، : احملمول عند املناطقة هو 6

وينحص احملمول يف اخلرب والفعل او ما قام مقامهما وهو املسند عند البالغيني واحملكوم به يف اصطالح 
 . 6 سلوب اخلربي ص انظر األ. األصوليني

تحرير الفاظ  ت،.، د(هـ212: املتوىف)الدين حيىي بن شرف النووي أبو زكريا حميي النووي،  0
 .1  ، ص (ط.، دمطبعة دار الفكرم، .د) ،التنبيه

ثره في االستدالل أسلوب الخبري و األ ،م 6005/ هـ  261  ،حممد بن مشبب حبرت عسريي: انظر 2
 1  ص  ،( ط دار احملدثني،  :القاهرة)، (ماجستري )  ،واستنباط األحكام الشرعية

 .62 ص  املصدر السابق،: انظر 2
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حتاد املوضوع شرط يف التعارض وكما هو موضح يف يقول بأن الذلك بالتبع فإن من 
سرد الشروط واجلدول فإن ذلك سوف يؤثر يف عملية اجلمع بني األدلة وبناء على 

أم هناك اعتبارات أخرى، ومهما هل هو مبين على التعارض  سبب اجلمع عنده
 مسمى الرتادف بنياحلنفية والشافعية الذين يقولون بيكن من أمر فإن مجهور 

التناقض والتعارض قد اشرتطوا احتاد املوضوع بني النصوص للحكم عليهما 
بالتعارض، وفيما يلي بيان مذهب مجهور األصوليني يف ذات املسألة لكي يتسىن 

ذهبني يف ضوء تطبيقاهتم الفقهية، مبينني مكانة الوحدة املوضوعية يف املقارنة بني امل
 :ذلك كله

 
 

 : ينصولياألشروط التعارض عند 
 .خراألشيئا وحيرمه  أحديمهاحيل  بأنمتضادين وذلك  نالن يكون الدليأ :الأو 

  يكون  ا اتفقا يف احلكم فال تعارض بلإذالدليلني  ألنواشرتط العلماء هذا الشرط 
   .خر ومؤكدا لهيكون كل منهما مؤيدا لآل

 .3يف القوة  نالى الدليو ان يتسأ :ثانيا
 .4الدليلني يف حمل واحدن يكون تقابل أ :ثالثا

                                                            
ص  ، ثرهما في الفقه اإلسالميأالتعارض و الترجيح عند األصوليين و  إبراهيم حممد،احلفناوي، حممد   

21 
 20 ص  ، ،  جالتعرض والترجيح بن األدلة الشرعية الربزجني، عبد اللطيف عبد اهلل عزيز، 6
. خلإ.... و عام وخاصأو حمكم ومفسر أن يكون التقابل بني نص وظاهر أك. قوة الداللة: ونعين بالقوة 0

، ثرهما في الفقه اإلسالميأالتعارض و الترجيح عند األصوليين و  إبراهيم حممد،احلفناوي، حممد : انظر
 .21ص 

تعارض فال . مهاأثاله حل الزواج باملراة مع حرمة ن التضاد ال يكون  بني شيئني يف حملني خمتلفني، ومأل 2
مشس السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد : انظر. ل ممن يقع عليه التحرميالختالف من يقع عليها احل

 05 ، ص0 ج ،صول السرخسيأ، األئمة



34 

 

 . ن يكون تقابل الدليلني يف وقت واحد أ :رابعا
ن من يرى أوباملقارنة بني الفريقني يف مفهوم التعارض وشروطه يظهر الفرق يف 

لوحدة املوضوعية شرطا يف التعارض عتمد اهو مبعىن التناقض عند املناطقة ا التعارض
قد و التعارض  ا يفيساسعية ليست شرطا أالفريق الثاين فريى أن الوحدة املوضو  أما

مجال مسالك العلماء يف دفع التعارض وبناء على ذلك ميكن إ ،يتحقق هبا وبدوهنا
 :يتاآلعلى النحو  خصائص كل جمموعة إىلاستنادا  الظاهري بني النصوص

 :وفيها حالتان( اجلمع والتوفيق) :ولاألاملسلك 
الوحدة املوضوعية وظهور جهات الرتابط لتوفر ( متفق عليها) :وىلاألاحلالة 

   .عتالق بينهااالو 
فيها تبعا لغياب الوحدة املوضوعية يف ختالف االوكان ( خمتلف فيها) :احلالة الثانية

 .حد صورهاأ
مكان اجلمع، قطاع التام بني النصوص وعدم إنالل( اإلزالة والتبديل) :املسلك الثاين

 .مع توفر الوحدة املوضوعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
: انظر. ومثاله حل وطء الزوجة عموما مع حترمي وطئها يف زمن احليض. فلو اختلف الزمن انتفى التعارض  

  0  -6  ، ص ج ،صول السرخسيأ ،األئمةمشس السرخسي، أبو بكر حممد بن أمحد 
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 :المطلب الثاني
 .الوحدة الموضوعية في ذلك أثرمسالك العلماء في دفع التعارض الظاهري و 

 
 .يقع بينهما يف نظر اجملتهد إمنابدا و ية ال تتعارض أالشرع دلةاألن أ"لقد مر بنا آنفا 

وكلما  ،وهلذا فهو تعارض ظاهري وبالنسبة للمجتهد وليس هو بتعارض حقيقي
متكن اجملتهد من اجلمع والتوفيق بني املتعارضني لزمه ذلك وكان العمل هبما متعينا 

 خراألبرتجيح   أحديمهايمهال ىل من إأو اعمال الدليلني  ألنوال جيوز الرتجيح بينهما 
وبيان  دلةاألعدة مسالك استطاعو فيها مجع  ، لذلك فقد سلك األصوليون عليه 

فكان التعارض عتالق بينها مع توفر الوحدة املوضوعية لوضوح أوجه االتوافقها 
وذلك  ، أو أثبات عدم التناقض النصوص يف ذاهتا إىلظاهريا يف شكله اليرجع 

أحد شروط التناقض وذلك عن طرق باإلزالة والتبديل مع اعتماد وجود  لفوات
مسالك وقد ذكرنا يف املطلب السابق الوحدة املوضوعية بني األدلة شرطا أساسيا، 

    :يف هذا املطلب على بياهنا تفصيال سنأيتو  االمجإالعلماء 
 :وفيه حالتان( الجمع والتوفيق):ولاألالمسلك 

مع توفر الوحدة  دلةاألعلى اجلمع والتوفيق بني ( اتفاق العلماء):ىولاألالحالة 
 .املوضوعية 

عتالق بني االاجلمع كان فيه سهال متيسرا لوضوح جهات  فإنويف هذه احلالة 
أنه ظاهري وليس حقيقي كما  إذْ النصوص على الرغم من حتقق التعارض  بشروطه 

يقي تصال احلقاالفصال الظاهري اشدت جهة ناالفكلما اشتدت جهة  ،سلفناأ
 .خيه النص يف تكوين الداللة النهائيةووجب اجلمع وال غىن للنص عن أ

                                                            
 .26ص  ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليعبد السالم إمساعيل، : انظر  
 .11 ص ، تفسير النصوصحممد أديب الصاحل،  :انظر ملزيد من التفصيل 6
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  تعدد الزوجات:  ىولاألالقضية 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قوله تعاىلرض الظاهري الواقع بني االتع

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ڀڀ  ڀ  ڀ   پپ  پ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ : ، وقوله تعاىل چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ٌر  ولاأل فإن،  چ ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ظ اه 
ق ه  ج و از  ن ك اح  م ا و ر اء   ع امٌّ يف  إب اح ة  ن ك اح  غ رْي  اْلُمح رَّم ات  فـ يـ ْقت ض ي ب ُعُموم ه  و إ ْطال 

ْرب ع  األفـ ي تـ ع ار ض ان  ف يم ا و ر اء    ْرب ع  األْرب ع  و الثَّاين  ن صٌّ يـ ْقت ض ي اْقت ص ار  اجلْ و از  ع ل ى األ
4 ،

وت يف معرض البيان يدل على عدمه لئال يلزم تأخري البيان عن وقت السك ألن"
يتني عن طريق التخصيص اآلبني  ااجلمهور مجعو "، لكننا نرى أن3"احلاجة الفعلي 

 بالثانية وهذا التخصيص يعين إعمال النص يف الظاهر وتقدميه وىلاأل يةاآلفخصصوا 
؛ ىل  أو ض ح  بـ ي انًا ك ان  اْلع م ُل ب ه  أو النَّصَّ ل مَّا ك ان   ألن ،3"عليه يف القدر املتعارض

ْمك ان  مح ْل  الظَّاه ر  ع ل ى م ْعىًن يـُو اف   ألنو   ف  اْلع ْكس  إل   ل يل نْي  خب  ال  ُق ف يه  مج ًْعا بـ نْي  الدَّ
                                                            

قرطبة للطباعة مؤسسة م، .د)، صول الفقهأالوجيز في  ،م 110 / هـ  0 2   ،عبد الكرمي زيدان  
 11 ص ، تفسير النصوصحممد أديب الصاحل،  :انظر، 012ص  ،(ط.والنشر والتوزيع، د

 62 ، آيةالنساءسورة   6
 0 ، آيةالنساءسورة   0
، ، كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عالء الدين البخاري احلنفي  ،عبد العزيز بن أمحد بن حممد  2
 21ص ،  ج
عبد .  22ص ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليعبد السالم إمساعيل، : انظر  2

ص ، تفسير النصوصحممد أديب الصاحل،  :انظر. 012، ص صول الفقهأالوجيز في   ،الكرمي زيدان
 11. 

 ،ابن أمري .22ص ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليعبد السالم إمساعيل، : انظر  2
، (هـ511: املتوىف)عبد اهلل، مشس الدين حممد بن حممد ابن أمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي  أبو

 :بريوت)، تصحيح عبد اهلل حممود عمر، تحرير ابن الهماموالتحبير على التقرير م،  111 / هـ  1 2 
 000 ، ص 2 ج ،( دار الكتب العلمية، ط 
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ْحت م ال  الَّذ ي يف  الظَّاه ر  ل ع د م  د ل يٍل اال ملْ  نـ ْعت رب ْ  إمناا نألن؛ و  النَّصَّ م ْن غ رْي  ع ْكسٍ 
ُع ار ض ة  النَّصِّ و ج ب  مح ُْلُه ع ل ْيه  األيـُع ضُِّدُه فـ ل مَّا ت أ يَّد  ذ ل ك     .ْحت م اُل مب 

 ة المرأةدَّ ع   :القضية الثانية
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  :كما يف قوله تعاىل

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀپ  پ    ڀ

تقضي بعمومها أن عدة املرأة  يةاآلوهذه "،  چٹ  ٹ   ڤ  ڤ     ٹٹ
وعشرة أيام سواء كانت املرأة حامال أم  أشهر أربعةاملتويف عنها زوجها تنتهي بعد 

، 4چ ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ  :أما قوله تعاىل.3"حابال 
الثانية تقتضي بعمومها أن عدة املرأة احلامل تنتهي بوضع احلمل سواء  يةفاآل"

يف عدة املرأة  فيكون بني اآليتني تعارض3."مطلقة أوأكانت متوىف عنها زوجها 
تنتهي بناء على عموم اآلية األوىل أم وعشرة أيام  أشهر أربعةهو هل احلامل ، 

يتأتى بالعمل بالدليلني وال يكون العمل هبما  إمناوالتحقيق " ؟بوضع احلملعدهتا 
وعليه فاملتويف "3،" خراآليف  أحديمهاعن طريق اجلمع وذلك بتخصيص  إالممكنا 

 3".فعدهتا بوضع احلمل إالوعشرا ما مل تكن حامال و  أشهر أربعةعنها زوجها تعتد 
 

                                                            
كشف األسرار شرح أصول ، الدين احلنفي بن حممد، عالء البخاري، عبد العزيز بن أمحد: انظر   

 21 ، ص ، جالبزدوي
 602 يةآ ،البقرةسورة   6
  22ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصولي عبد السالم إمساعيل،: انظر  0
      2 يةآالطالق،  2

 22املصدر السابق، ص: انظر  2
 22ص، في درء التعارض في الفكر األصوليدور المقاصد عبد السالم إمساعيل،   2
، ثرهما في الفقه اإلسالميأالتعارض و الترجيح عند األصوليين و  إبراهيم حممد،احلفناوي، حممد : انظر 1

 11 ص 
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  نكاح أزواج النبي :القضية الثالثة
ه فإن"،  چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ    ژ  ڑچ : كما يف قوله تعاىل

ضمنه أزواج النيب أربع ب أوثالث  أونص يف جواز نكاح ما طاب من النساء اثنتني 
 " .ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ : أما اآلية الثانية، وهي قوله تعاىل

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ

حمكم لعدم قبوله للنسخ  هفإن، كذلك  ، فإهنا ناطقة بعدم جواز نكاح النيب  چ
 . "4الكرمية فيدل على عدم جواز نكاح أزواج النيب  يةاآلبداللة كلمة أبدا يف 

ونظرا للتعارض الواقع بني اآليتني مع احتاد املوضوع، فقد كان مسلك األصوليني 
الثانية خمصصة  يةاآلبالتخصيص أي جبعل يتني اآلاجلمع بني لتعامل مع النصني هو 

أي يبقى العمل بعموم اآلية األوىل فيما عدا منطوق اآلية  3،وىلاأل يةاآللعموم 
 . الثانية وهو حرمة زواج أزواج النيب 

 وقت الصالة  :القضية الرابعة
ڳ  ڳ    ڳک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گچ : وهو قوله تعالى

ورد  يةاآللفظ أقيموا يف ، ف چ ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ
طالق يدل على جواز إقامة الصالة يف أي وقت شاء املكلف ليال اإلمطلقا وهذا 

                                                            
  0 ، آيةالنساء سورة   
حممد  :انظر. 22ص ، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليعبد السالم إمساعيل،   6

 . 52 ، ص ، تفسير النصوصأديب الصاحل، 
  20 ، آيةاألحزابسورة   0
،  تفسير النصوصحممد أديب الصاحل،   :انظر. 012، ص صول الفقهأالوجيز في  ،عبد الكرمي زيدان  2

 .52 ص 
البخاري، : انظر ، 25ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليعبد السالم إمساعيل،   2

 500 ، ص 0ج، كشف األسرار شرح أصول البزدويالدين احلنفي  العزيز بن أمحد بن حممد، عالء عبد
  00 ، آيةاملزملسورة   2
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ڻ    ۀ     چ : ، أما قوله تعاىل " أثناء غروهبا  أوهنارا أثناء شروق الشمس  أو

چۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  
رة تقتضي تعيني الوقت مفس" ، فهي 

 يةاآلاجملتهد يقدم " ننرى أومن هنا  .3"قاهتاأو ري داء الصلوات فال َتوز يف غأل
 . 4" اليت تفيد بظاهرها جواز الصالة مطلقا عن الوقت يةاآلاملفسرة على 

 

 

 وصية الوالدين  :القضية الخامسة
ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ : قال تعالى

گ  چ :، وقوله تعاىل چائ  ەئ  ەئ    ائې     ى  ى

 وىلاأل يةاآلجبت أو " ، فقد چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ   گ  ڳ
عني نصيب  الثانية أن اهلل  يةاآلقربني باملعروف وأفادت األالوصية للوالدين و 

 .3" قربني ومل يرتك ذلك ملشيئة املورثاألد و والاألالوالدين و 
ه ال وصية لوارث  فإن وعليه وىلاألالثانية ناسخة لآلية  يةاآل بأن نيصولياألقال بعض 

 إليهملقصدي ال يتفق مع ما ذهب الكن النظر ، كما أيد ذلك قول الرسول 
بعد تعذر اجلمع وال نرى  إالالنسخ ال يكون  إىلاللجوء  ألنذلك  نيصولياألهؤالء 

الوارثني من الوالدين  إىل وردت عامة بالنسبة وىلاأل يةاآل فإن"، 3هناهذا التعذر 
                                                            

 25ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليعبد السالم إمساعيل،    
 00  ، آية النساءسورة   6
 21ص ،في الفكر األصوليدور المقاصد في درء التعارض عبد السالم إمساعيل،   0
 51 ص ، تفسير النصوصحممد أديب الصاحل،  :انظر  2
  50  ، آيةالبقرةسورة   2
     ، آيةالنساءسورة   2
 . 011ص  ،صول الفقهأالوجيز في  ،عبد الكرمي زيدان: انظر  1

حبث  ،دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليم،   600عبد السالم إمساعيل،  :انظر 5 
   1ص ،(اجلامعة اإلسالمية العاملية: ماليزيا)ماجستري، 
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الثانية خمصصة للعموم الوارد  يةاآليسرة جبعل تإمكانية اجلمع م فإنقربني وعليه األو 
قربني فتكون الوصية األ لغري الوارثني من الوالدين و وىلاأل يةاآل فتكون وىلاأل يةاآليف 

لة و اله دفعا للمحاباة وحم  الوارث الذي يرث فال وصية أمالغري الوارثني منهم جائزة 
 . "الورثة زرع اخلصام والنزاع بني أفراد 

 
 القصاص  :القضية السادسة

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  چ : تعاىل هلالتعارض الواقع بني قو 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کک

ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ ھ  ھ    

گ  گ  گ   ڳ  چ : ، وقوله تعاىل چے  ے  ۓ  ۓ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  

 دلت بطريق العبارة على وجوب القصاص من القاتل وىلاأل يةاآل"، فإن چڻ  
ا ألهنقتصاص من القاتل العمد االشارة على عدم اإلالثانية دلت بطريق  يةاآلو 

جعلت جزاءه اخللود يف جهنم وقصرت هذا اجلزاء على القاتل العمد وهي تبني 
على نه ال َتب عليه عقوبة أخرى بناء اإلشارة على أعقوبته وهذا يدل بطريق 

الثانية  يةاآلويف  .3"قتصار يف مقام البيان يفيد احلصر االإن " القاعدة املعروفة هي 

                                                            
مؤسسة قرطبة للطباعة م، .د)، صول الفقهأالوجيز في  ،م 110 / هـ  0 2   ،عبد الكرمي زيدان  

 .011ص  ،(ط.والنشر والتوزيع، د
  1ص، دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصوليعبد السالم إمساعيل،  :انظر 6 
 15 : البقرة  0
 10: النساء  2
 م، 110  -هـ   2 ، (هـ  1: املتوىف)عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  السيوطي،  2
  1، ص6 ، ج( ط ،دار الكتب العلميةم، .د)، شباه والنظائراأل
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 إىلقتصاص من القاتل العمد وترك القصاص من اجملرم يؤدي االعدم  إىلإشارة 
أن  إىلهذا الرتك يؤدي  فإنا مل يقتل الذي قتل الناس عمدا إذالوقوع يف املفسدة ف

يب اجملتمع تره إىلا قتل ال يقتل ويؤدي أيضا إذنه أه يعرف أساسا ألنيقتل آخرين 
ىل من جلب أو ويف كل مكان ستقرار ودرء املفاسد هنا االمن و األوختويفهم وزعزعة 

شارة حتقيقا للمصلحة اليت اإلاملصلحة لذلك نقدم الدال بالعبارة على املفهوم ب
وزر  أوبرياء من أن هتدر من غري ذنب األقصدها الشارع وهي احملافظة على دماء 

  .ارتكبوه
 

 الشهادة :القضية السابعة
 6  چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  :تعاىلقـ ْوله كما يف تـ ع اُرض  اْلُمف سَّر  و اْلُمْحك م   

 قـ ُبول  ش ه اد ة  ُمف سٌَّر يف   ولاأل فإن، 0چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  :تعاىلوقـ ْوله 
مر كذلك فهو األا كان إذو " د اء  األي ُكوُن ل ْلق ُبول  ع ْند   إمناْشه اد  اإل ألن؛ اْلُعُدول  

نه عدل ه يصدق عليه أألنا تاب إذيقتضي بعمومه قبول شهادة احملدود يف القذف 
 ولاألالتَّْأب يد  اْلت ح ق  ب ه  و   ألن؛ حُمْك مٌ  و ُهو  ال  حي ْت م ُل م ْعىًن آخ ر  و الثَّاين   ،4"بعد التوبة 

ُب قـ ُبول  ش ه اد ة  اْلم ْحُدود  يف  اْلق ْذف   ُح إذب ُعُموم ه  يُوج  ُب ر دَُّه فـ يُـر جَّ ا ت اب  و الثَّاين  يُوج 
 3.اْلُمف سَّر   ع ل ى

لغياب الوحدة  دلةاأليف اجلمع والتوفيق بني ، (اختالف العلماء):الحالة الثانية
 . حد صورهااملوضوعية يف أ

                                                            
   10ص دور المقاصد في درء التعارض في الفكر األصولي ،عبد السالم إمساعيل: انظر   
 6سورة الطالق، من آية   6
 2سورة النور، من آية   0
 12 ، ص تفسير النصوصحممد أديب الصاحل،  :انظر 2

كشف األسرار شرح أصول ، حممد، عالء الدين البخاري احلنفيعبد العزيز بن أمحد بن : انظر  2
  02 ، ص 6 ج، البزدوي
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متفقون على محل النصوص بعضها على بعض   نيصولياأل"ن أنرى ويف هذه احلالة 
ومن ذلك الربط بني العام واخلاص واجململ واملبني  ،يف مجيع النواحي املتعلقة باحلكم

يف موضع واحد   إالواحملكم واملتشابه، ومل خيتلفوا  يف ضرورة اجلمع بني النصوص 
خطاب آخر ورد فيه  إىلوهو استصحاب القيود الواردة للفظٍ  وارد يف خطاب ما 

وقد عرب عن   ((. محل املطلق على املقيد: ))وذلك يف مسألة ،ذلك اللفظ بعينه
ومن ادعى من أصحاب الشافعي وجوب محل املطلق ":م اجلويين فقالمااإلهذا 

به اكرتاث وأقرب طريق هلؤالء أن كالم  ماعلى املقيد من طريق اللفظ مل يذكر كال
اهلل يف حكم اخلطاب الواحد وحق اخلطاب الواحد أن يرتتب املطلق فيه على املقيد 

خمتلفة متباينة لبعضها  تعاىللفاظ يف كتاب اهلل األقضايا  فإنوهذا من فنون اهلذيان 
قطاع فمن ادعى تنزيل ناالستقالل و االختصاص ولبعضها حكم األحكم التعلق و 

النفي  تعاىليف كتاب اهلل  بأنجهات اخلطاب على حكم كالم واحد مع العلم 
 يغين يف مثل املتغايرة فقد ادعى أمرا عظيما وال حكاماألمر والزجر و األثبات و اإلو 

ون ضوابط صولياأللذلك وضع 3، " ".زيلاألاحتاد الكالم  إىلشارة اإلذلك 
يكون هناك مناسبة  بأنواعتبارات خاضعة للتناسب بني جهات اخلطاب وذلك 

ن جهات التعلق مث إ 4 خراألب أحديمهابني اخلطاب املطلق واخلطاب املقيد وتعلق 
اعتبارات خاضعة ملقاصد  أون تكون اعتبارات سياقية تركيبية خاضعة للغة أ ماإ

                                                            
 612ص  ،أصوليةرية السياق دراسة ظنالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،   

: ، تعليقالبرهان في أصول الفقه ،م 112 / هـ  1 2 اجلويين، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف،   6
الزنكي، جنم الدين قادر كرمي . 20 ، ص  ، ج( دار الكتب العلمية، ط : بريوت)صالح عويضة، 

 . 612، ص رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، 
 612ص  ،رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،   0
بهاج في شرح اإل، هـ   20 علي عبد الكايف وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي،  ،السبكي 2

 1 6ص ،  6، ج( مكتبة الكليات االزهرية، ط  :القاهرة)مساعيل، إشعبان : ، حتقيقالمنهاج
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ي املطلق أ –وحيث محل عليه " ذلك املعىن فقال  إىلشار الروياين وقد أ  .الشرع
من طرق الشرع لكونه مبنيا على  أوفهل ذلك من طريق اللغة  -على املقيد 

والضوابط اليت حددها األصوليني ومبعرفة االعتبارات والشروط   .استنباط املعاين
حلمل املطلق على املقيد ميكننا أن نأخذ صورة لتصور األصوليني حول ما ميكن أن 

ية التامة بينها لكي تصل إليه النصوص من التطابق لتصل إىل درجة الوحدة املوضوع
على  عتباراتاالبيان سوف نشرع يف بيان ما قدمنا إليه ونبدأ بيسوغ احلمل، و 

 :التايلالنحو 
 

 :عتبارات الخاضعة للغةاال
اعتق رقبة يف الظهار مث  :مثل ،مريف معىن املثبت كاال أو ،ن يكونا مثبتنيأ  - 

  .اعتق رقبة مؤمنة :قال
بويل  إالوال نكاح  ،3بويل األال نكاح  :هني نفي مثل ،ن يكونا هنينيأ  -6

 .4مرشد
 

                                                            
سبل االستنباط عند األصوليين وصلتها بالمنهج  ،هـ 266 مبطي املسعودي، منال بنت : انظر  

 .621ص ، (جامعة ام القرى :اململكة العربية السعودية)، رسالة ماجستري، البالغي
: املتوىف)سنوي الشافعّي، أبو حممد، مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن بن علي األ ،سنوياأل: انظر 6

: الناشر)حممد حسن هيتو، . د: احملقق، التمهيد في تخريج الفروع على األصول ،م 200  ،(هـ116
  26، ص  ج  ،( ط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت

ْستاين ري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشأبو داود،  0 ج 
املكتبة العصرية،  :بريوت)، حممد حميي الدين عبد احلميد: احملقق ،بي داودأسنن  ت،.د، (هـ612: املتوىف)
 .لباين، صححه األ6052: ، حديث رقم661، ص 6، ج(ط.د
 ،م 6000 -هـ  260 ، (هـ220: املتوىف)ضياء الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد الواحد املقدسي  2

يخرجه البخاري ومسلم في  األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث المختارة مما لم
دار خضر للطباعة  :بريوت)، الدكتور عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش: دراسة وحتقيق، صحيحيهما

  660، حديث رقم  0 6، ص 0 ج، (0طوالنشر والتوزيع، 
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ال  :وقوله .ظاهرت فاعتق رقبةا إذ :هنيا مثل خراآلمرا و أ أحديمهان يكون أ  -0
  . متلك رقبة كافرة

 
 :على بيانها بالتفصيل سنأتيعتبارات الشرعية فاال أماو  

ن أ نيصولياألبداية البد قبل الشروع يف بيان تفاصيل محل املطلق على املقيد عند 
نبدا بتعريفهما لكي يتم التصور الكامل حلقيقتة كل منهما فتبىن النتائج على 

  .صحيحة واضحة فالعلم بالشئ فرع عن تصورهمقدمات 

اسم مفعول، مأخوذ من مادة يدور معناها يف وجوه تصاريفها : املطلق يف اللغة
يذكر الشيء بامسه ال  نأف: طالقاإل أما . فكاك والتخليةناالاملختلفة على معىن 

: والتقييد .يقرن به وصف، وال شرط، وال زمان وال عدد، وال شيء مما يشبه ذلك
يف  املطلقو 3.زائداً يف املعىن  أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه، فيكون ذلك القرين

ومعىن هذا التعريف أن  4.اللفظ الدال على املاهية بال قيد وه :نيصولياألاصطالح 
املطلق هو اللفظ الذي يدل على احلقيقة من حيث هي بدون اعتبار أي قيد، من 

                                                            
: املتوىف)أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي  ،اآلمدي: ينظر  

، املكتب اإلسالمي :بريوت)عبد الرزاق عفيفي، : احملقق ،األحكام في أصول األحكامت، .د ،(هـ 20
 2ص  ، 0ج ،(ط. د
، 012 ص، مختار الصحاح ،زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي 6

المصباح المنير في غريب الشرح ، ي الفيومي مث احلموي، أبو العباسأمحد بن حممد بن عل ،الفيومي
 :املدينة املنورة) المطلق والمقيد، ،م6000/هـ260 محد بن محدي الصاعدي، ،  012، صالكبير

 ،0   ص، ( ط ،عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية
الصاحبي م، 111 -هـ5 2 ، (هـ012: املتوىف)أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني  0

 ، ج(  ط حممد علي بيضون،: الناشرم، .د)، في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها
 22 ، ص 
مع شرح  جمع الجوامع، ،هـ2 0 ـ ،(ه 11ت )تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي  ،السبكي: انظر 2

 ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة ،22، ص6 ج ،( ط ،املطبعة العلمية :مصر) ،احمللى وحاشية البناين
   20، ص (6دار السالم، ط : مصر)، ثر اللغة في اختالف المجتهدينأ ،م 6000_هـ  260 
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غري ذلك من القيود اليت حتد  أو مكان أوزمان،  أووصف،  أوشرط،  أووحدة، 
  .من انتشاره وتضيق من دائرة انطباقه على أفراد جنسه

اللفظ املطلق : )هو أو. ه اللفظ الدال على املاهية مع قيد من قيودها بأن: املقيد
ٺ  ٺ  چ  :تعاىل يف قولهكما   3.(الذي اقرتن به ما يقلل من شيوعه وانتشاره

املأمور به حترير  ألن، قد جاء املطلق مقرتناً مبا يقلل من ذلك الشيوع؛ 2 چٺ  
حترير غريها للخروج من عهدة التكليف، بينما كان املطلق قبل  رقبة مؤمنة ال جيدي

 3.التقييد جمزئاً بإعتاق أي رقبة
من النصوص الشرعية، أنه ا ورد لفظ مطلق يف نص إذ صلاألن ون أصولياألواتفق 

يضيق من دائرة  أوبه على إطالقه، وليس من حق املفسر أن يقيده  لمجيب الع
يف املقيد أن يعمل به مع قيده حىت يقوم الدليل  صلاأل،و 3 دليل اتساعه بدون

على أن ما ذكر معه من قيد ال مفهوم له يف بيان تشريع احلكم، وإجراء هلذه 
ا ورد اللفظ مقيدًا يف موضع ومل يرد نفسه مطلقًا يف موضع آخر، وال إذالقاعدة، ف

                                                            
 1   ص المطلق والمقيد، محد بن محدي الصاعدي،  
األحكام في أصول  ،بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي سيد الدين علي بن أيب علياآلمدي، أبو احلسن  6

 ،(هـ620 : املتوىف)حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين ، 26 ، ص6ج، األحكام
الشيخ أمحد عزو : احملقق، تحقيق الحق من علم األصول ىد الفحول إلإرشا م،111  -هـ 1 2 
 22 ، ص6 ، ج( ، طدار الكتاب العريب: دمشق)عناية، 

 عن مكتبة املثىن :بغداد)هـ، 1   ، املتوىف سنة مسلم الثبوت حمب الدين بن عبد الشكور اهلندي، 0
مطبعة : اجلمهورية العربية الليبية)، أصول األحكام ت،.د ،لشيخ منصورا، 020، ص .، ج (طبعة بوالق

 620ص  ،(ط.، دكلية أصول الدين
 16النساء، آية سورة   2
 ،دار اجليل :بريوت)من النصوص،  األحكامم، استنباط  111 هـ،  1 2 الدكتور أمحد احلصري،   2

  2ص ، 6ط
 22  ص المطلق والمقيد، محد بن محدي الصاعدي، 2

 ،، حممد سالم مذكور20، ص ج ،التلويح شرح التوضيح على التنقيح ،سعد الدين التفتازاين، التفتازاين
  001ص  ،( ،طالنهضة العربية: القاهرة) ،هـ، أصول الفقه012 
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احلكم فيه أن يعمل به مع قيده، وال حيق  فإنقام دليل على إلغاء مفهوم القيد، 
 .  ألحد أن يلغي القيد بدون دليل

أن معىن محل املطلق على املقيد هو تفسري املطلق بكونه  نيصولياأليرى مجهور و  
مبنزلة  -املطلق واملقيد  -منذ نزول املطلق، فكأن النصني : ملقيد ابتداء أيمراداً به ا

مراد  إمناأن العمل باملطلق على إطالقه مل يكن مرادا للشارع؛ و و    ،نص واحد
 الإالشارع يف العمل ما تضمنه القيد؛ فلو تقدم املطلق يف النزول على املقيد مل يضر 

ن محل املطلق على املقيد هو ، وأ3.ن وقت العملعندما يستلزم ذلك تأخري البيان ع
 دلةاألبني و مجعا الشرعية  حكاماألالذي يتفق وغالب طريقة من طرق البيان 

خطوة خيطوها اجملتهد للتوفيق بني الدليلني  لأو املتعارضة يف الظاهر، واجلمع 
 إمنااملتعارضني، ووجه اجلمع هنا أن بيان املطلق بواسطة املقيد ال يلغيه بالكلية، و 

صول أن األجيعل تطبيق احلكم منحصرًا يف دائرة املقيد، ومن القواعد املقررة يف 
 خراآلوإيمهال  حديمهاأإعمال  أوالعمل بالدليلني، ولو من وجه خري من إيمهاهلما معًا 

4. 
كل نص من نصوص الشرع دليل مستقل ن  إ: حناف على ذلك فقالواألواعرتض 

 ماايف إفادة احلكم، وحجة قائمة بذاهتا يف إثبات احلكم، سواء كان النص ع بنفسه
، وبناء على صلاألمقيداً، حىت يرد الدليل الصارف عن ذلك  أوأم خاصًا، مطلقًا 

بكل منهما على حدة  خذاألا كان إذ الإال يلزم محل املطلق على املقيد ذلك 
                                                            

  22  ص، تحقيق الحق من علم األصول ىد الفحول إلإرشاالشوكاين،   
طبع م، .د) تيسير التحرير،ت، .، د(ه020 ت )، حممد أمني املعروف بأمري بادشاه احلسيين احلنفي 6

حاشية األزميري على مرآة  سليمان اآلزمريي، اآلزمريي، 02، ص6 ، ج(ط.، دمصطفى البايب احلليب
  1  ص ،األصول

3
  1 ص المطلق والمقيد،محد بن محدي الصاعدي،  
4
شرح البدخشي على ت، .د ،البدخشي، حممد بن احلسن البدخشي،  12 ص :املصدر السابق 

مطبعة حممد : مصر)طبع حباشية شرح األسنوي على املناهج للبيضاوي،  ،المنهاج المسمى منهاج العقول
 01   ص ،(ط.د ،علي صبيح وأوالده
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املهم هو اتفاق اجلميع على وجوب دفع  فإنمر من أومهما يكن   .مدعاة للتناقض
التعارض بني املطلق واملقيد سواء مسي ذلك مجعًا وبيانًا، كما يقول مجهور 

 .  حنافاألمسي ترجيحاً وتقدمياً كما يراه بعض  أو، نيصولياأل
ون شروطا بوجودها يتحقق التناسب التام الذي يوجب صولياأللذلك فقد اشرتط  

وط ون لتحقيق املسألة تتبني شر صولياألالشروط اليت حددها احلمل ومبعرفة هذه 
عتبار ما ذكره احملققون من أنه االبنظر  خذاألمع  الوحدة املوضوعية عند كل فريق،

 3. ال ينبغي أن جيعل جمرد وجود املطابقة يف اللفظ  وحدة موضوعية بني النصوص
أفرد اجلمهور هلذه الشروط مبحثًا خاصًا يف كتبهم، ومن ذلك الشوكاين يف كتابه و 

 .3 وغريه من الذين كتبوا على طريقة اجلمهور حديثاً  4 إرشاد الفحول
 :2 ينصولياألجمهور عند حمل المطلق على المقيد شروط 

ا كان إذفأن يكون املقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات يف املوضعني : الً أو 
ال  يف هذه احلالةمحل املطلق على املقيد  فإنعدد  أوزيادة باحلكم  أصل يف ثباتاإل

ٱ  چ  :تعاىليف الوضوء لقوله  ربعةاألعضاء األإجياب غسل : ومثاله ،يصح

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

                                                            
 026، ص ، جمسلم الثبوت حمب الدين بن عبد الشكور اهلندي،  
الكفاية في ت، .د ،هـ220املتوىف سنة  ،خلطيب أبو بكر أمحد بن علي البغداديااخلطيب البغدادي،  6

حممد علي بن حزم ابن حزم، ، واليت بعدها 202: ص، ( ط ،السعادة طبعةمم، .د)، علم الرواية
، 6، ج(ط.د ،العاصمة طبعةم :القاهرة)، األحكام في أصول األحكام ت،.د هـ،222الظاهري، ت 

  2 ص
 612ص  ،رية السياق دراسة أصوليةظنالزنكي، جنم الدين قادر كرمي الزنكي،   0
  52 ص المطلق والمقيد، محد بن محدي الصاعدي، 2
م، .د)، أثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاءـ ،ه016  ،سعيد مصطفى اخلن 2

 .واليت بعدها  622: ص ،(ط.، دمؤسسة الرسالة
، الربزجني، عبد اللطيف عبد اهلل  22، ص استنباط األحكام من النصوصر أمحد احلصري، الدكتو   2 

  52 ص ،رض والترجيح بن األدلة الشرعيةاالتع عزيز،
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قتصار االمع ،   چ ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

چ  چ  چ   چ  چ : تعاىلعلى عضوين يف التيمم لقوله 

على أنه " :مجاع منعقداإلن ، وقد ذكر الشوكاين أ  چڇ  ڇ  
، ربعةاألعضاء األال حيمل إطالق التيمم على تقييد الوضوء، حىت يلزم التيمم يف 

وذلك ملا يقتضيه محل املطلق على املقيد واحلالة هذه من إثبات حكم مل يذكر يف 
 .التيمم يف( رجلاألوجوب مسح الرؤوس و )أحد املوضعني، وهو 

تقييد مرياث الزوجني بقوله  ومثاله واحد،  أصل الإأن ال يكون للمطلق : ثانياً 
وإطالق بقية املواريث عن ذلك ،  3چ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئچ : تعاىل

ما أطلق من املواريث يكون مقيداً بكونه بعد تنفيذ الوصية وقضاء الدين،  فإنالقيد 
كان   فإنا كان املطلق دائرًا بني قيدين متضادين نظر يف سبب احلكم، إذ أماو 

 .4 بدليل اإل أحديمهاالسبب الذي شرع ألجله احلكم خمتلفاً مل حيمل املطلق على 
 أوا كان يف سياق النفي إذ أماثبات، اإلأن يكون املطلق واملقيد يف سياق : ثالثاً 

مثال ذلك يف النهي، أن احلالة، و هذه  يفاملطلق ال حيمل على املقيد  فإنالنهي، 
 وارُ فِّ ك  تُ ا جنيتم فال إذ: )ويقال يف موضع آخر( وا بالعتقرُ فِّ ك  ا جنيتهم فال تُ إذ: )يقال

ويقال يف ( ال جيزئ عتق مكاتب: )ومثاله يف النفي أن يقال يف موضع ،(بعتق كافر
املطلق واملقيد يف هذين املثالني قد  فإن؛ (مكاتب كافر ال جيزئ عتق: )موضع آخر

، ووردا يف املثال الثاين يف سياق النفي، ومن مث ولاألوردا يف سياق النهي يف املثال 
جيب إجراء املطلق على إطالقه يف املنع من فال حيمل املطلق على املقيد فيهما؛ بل 

خالل اإلالعتق فال يعتق يف املثالني ال كافر وال مؤمن ملا يرتتب على العتق من 

                                                            
 .2: سورة املائدة آية  
 .2: سورة املائدة آية 6
 .6 : النساء آية 0
 22  ص، تحقيق الحق من علم األصول ىد الفحول إلإرشاالشوكاين،  2
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احلق عدم محل املطلق على املقيد يف : باللفظ املطلق وهو غري سائغ، قال الشوكاين
   .النفي والنهي

   الشوكاين عن ابن دقيق العيدونقل  .باحةاإلأن ال يكون احلكم يف جانب  :رابعاً 
وعلل ذلك بعدم وجود تعارض  ،باحةاإلأن املطلق ال حيمل على املقيد يف جانب 

 .3 بينهما أيضاً 
ىل من تعطيل أو ه فإنأمكن بغريه  فإنباحلمل،  الإأن ال ميكن اجلمع بينهما : خامساً 

 .4 أحديمهابعض ما دل عليه 
زائد ميكن أن يكون القيد ألجل ذلك  أن ال يكون املقيد ذكر معه قدر: سادساً 

ه يلزم من محل املطلق ألن، 3 هنا قطعاً االقدر الزائد، فال حيمل املطلق على املقيد ه
على املقيد يف هذه احلالة أن يكون القدر الزائد مع املقيد لغواً، وهو ال يليق بكالم 

 .العقالء فضالً عن كالم أحكم احلاكمني
قام دليل على منع محل املطلق على  فإنمينع من التقييد، أن ال يقوم دليل : سابعاً 

طالق يف كفارة الظهار الوارد يف قوله اإلوميكن أن منثل لذلك ب. 3 ملحياملقيد فال 

                                                            
تحقيق الحق من علم  ىد الفحول إلإرشا،   11 ص المطلق والمقيد،محد بن محدي الصاعدي،   

 22 ص ، األصول
فقيه شافعي ( دقيق العيد)تقي الدين حممد بن علي بن وهب القشريي املشهور بـ : ابن دقيق العيد هو 6

وقد اختصره ( اإلمام)له مصنفات وشروح يف فقه األصول، وله يف احلديث كتاب ، 262حمقق، ولد سنة 
 املراغي،  مصطفىلشيخ عبد اهللا ،املراغي: انظرهـ، 106يف كتاب مساه اإلملام، تويف رمحه اهلل سنة 

  620 ، ص  ، ج(6، طالناشر حممد أمنيم، .د)  ،طبقات األصوليين ،هـ012 
املسودة يف أصول الفقه، ت، .د ،، آل تيمية11 ص المطلق والمقيد،محد بن محدي الصاعدي،  0

 21 ص  ، (ط.،ددار الكتاب العريبم، .د)حممد حميي الدين عبد احلميد، : احملقق
 21  ص ،تحقيق الحق من علم األصول ىد الفحول إلإرشاالشوكاين،  2
  600ص  المطلق والمقيد، د بن محدي الصاعدي،مح 2
احلفناوي، حممد  ، 201 ص ،ثر اللغة في اختالف المجتهدينأ ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة 2

 15 ص  ، ثرهما في الفقه اإلسالميأالتعارض و الترجيح عند األصوليين و   إبراهيم حممد،
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قد تقرر عند اجلمهور محل املطلق على املقيد يف هذا ف،   چ ائ  ەئچ : تعاىل
قياسًا هلا على كفارة القتل املسألة، فالواجب حترير رقبة مؤمنة يف كفارة الظهار، 

: الكافرة حنو اخلطأ ولكن لو فرض أنه ورد نص آخر يف كفارة الظهار يفيد إجزاء
كافرة، لكان ذلك دلياًل مانعًا من محل إطالق كفارة الظهار   أوفتحرير رقبة مؤمنة 

 .على تقييد كفارة القتل اخلطأ، وعندئذ ال جيوز احلمل لوجود الدليل املانع
 فإنأن ال يستلزم محل املطلق على املقيد تأخري البيان عن وقت احلاجة، : ثامناً 

وهو باملدينة يف  استلزم ذلك بقي املطلق على إطالقه، ومثال ذلك قول الرسول 
من مل جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من : "مر  بيان ما يلبس احملُ 

 . "الكعبني
ون حلمل املطلق على املقيد  واليت تبني  صولياألوبعد معرفة الشروط اليت حددها 

احلمل عندهم وكذلك حيسن املرور حتاد املوضوعي الذي يربر االشروط اعتبار 
التطبيقي هلذه   سقاطاإلميثل  يوالذ نيصولياألحوال محل املطلق على املقيد عند بأ

 عدمه ومكانة أوختالف يف احلمل االعتبارات والشروط اليت تظهر حقيقة اال
 .نيصولياألالوحدة املوضوعية يف حجم اخلالف بني 

 حوال حمل المطلق على المقيد أ
مع كون موضوعهما "،حد املطلق واملقيد يف احلكم والسببن يتأ :ىولاأل ةالحال

تفق العلماء على أنه حيمل املطلق على املقيد يف مثل اقد ويف هذه احلالة  .3"واحدا 
بقية الشروط اليت اشرتطت حلمل املطلق على املقيد ا توفرت فيه إذ، 4 هذه احلالة

                                                            
 51سورة املائدة، آية    
، باب ما ال يلبس  01 ، ص 6ج ،صحيح البخاري البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، 6

صحيح ، بوريااحلجاج أبو احلسن القشريي النيس مسلم بن ،  220 : احملرم من الثياب، حديث رقم
  11  : ، كتاب احلج فيما يباح للمحرم، ورقم احلديث 602، ص 6ج ، مسلم

 .201 ص ، ثر اللغة في اختالف المجتهدينأ، عبد الوهاب عبد السالم طويلة 0
  62، ص 2ج، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، حممد بن عليالشوكاين، : انظر 2
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وإن احتدت الواقعتان فهو مقول : "هذه احلال ، يقول الغزايل بصدد  عند الفريقني
 "ال أعرف خالفًا يف محل املطلق على املقيد ههنا: "مدياآل، ويقول   "به بإمجاع

 مع قول ه   ،4چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :تعاىلقوله  ومثالهُ ، 3
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   چ  :تعاىل

 ُمطلٌق، وىلاأل يةاآليف ( الدَّم  )فلفُظ  ،3چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
،  يةاآلويف  ، والسَّببُ  :فهو احُلكمُ أما الثَّانية مقيٌَّد باملسفوح  بياُن ُحكم  : ُحرم ُة الدَّم 

ُم فيهما واحدٌ يتني  اآليف  املطاع م  احملرَّمة   ، واملوضوع اجلامع بينهما هو حترمي 3والدَّ
إن احملرم من الدم هو لذلك فعلى السبب وهو الدم،  واإلطالق والتقييد دخال، الدم

معفو فهو يبقى يف العروق والرغوة اليت تعلو اللحم عند طبخه ما ما أاملسفوح فقط، 
 .1عنه

 .3"مع اختالف املوضوع بينهما "، ختالف يف احلكم والسبباال :الحال الثانية
املطلق ، على عدم محل نيصولياألحكمها بني  يفتفاق اال كانالصورة  هذه  ويف

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ  :تعاىل قوله: ومثاهلاعلى املقيد، 

 موضوعيف  تعاىل، مع قوله 3چڤ  ڤ    ڤ     ٹٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ

                                                            
 662ص   المطلق والمقيد، د بن محدي الصاعدي،مح  
 11  ، صلمنخول من علم األصولاحامد الغزايل،  وأب ،الغزايل 6
  2،ص 0ج، األحكام في أصول األحكام، ديسيف الدين اآلم ،اآلمدي 0
 0 ، آيةاملائدةسورة  2
 22  ، آيةنعاماإلسورة  2
3
  ،تيسيُر علم أصول الفقه ،عبد اهلل بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب اجلديع العنزي ،اجلديع 
 012ص

  612ص  المطلق والمقيد،د بن محدي الصاعدي، مح1 
 201، صثر اللغة في اختالف المجتهدينأ ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة 5
 05 ،سورة املائدة آية  1
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  :الوضوء

، وورد وىلاأل يةاآليدي مطلقًا يف األفقد ورد لفظ ،  چڀ  ڀ  ڀ  
 وىلاأل يةاآلهو يف  إذالثانية، واحلكم فيهما خمتلف؛  يةاآلاملرافق يف  إىلمقيداً بكوهنا 

مر بغسلها، كما أن السبب فيهما خمتلف األالثانية  يةاآلمر بقطع اليد، ويف األ
ففي  .القيام هلا أو السرقة، ويف الثانية إرادة أداء الصالة وىلاأل يةاآله يف ألنأيضاً؛ 

هذه احلال اتفق العلماء على أنه ال حيمل املطلق على املقيد، بل يبقى املطلق على 
ال خالف يف امتناع : "يف هذه احلالة  مدياأل، ويقول   إطالقه واملقيد على تقييده

عدم املنافاة بني املطلق السبب يف عدم احلمل هو  .3خراآلعلى  أحديمهامحل 
غريها يف بيان  إىلحمتاجة  أن تكون مستقلًة بذاهتا وغري دلةاأليف  صلاألو واملقيد، 

 .4املراد منها
مع اختالف املوضوع  خيتلف املطلق واملقيد حكمًا ويتحدا سبباً  أن :الثالثة ةالحال
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  :تعاىلقوله  ومثاله .بينهما

چ  :التيمم يف تعاىل، مع قوله 3چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ۇئ      ۆئ  ۆئ            ۇئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ

يتني اشتملتا على حكمني خمتلفني ففي اآلن ، جند يف هذا املثال أ3چۈئ  ۈئ  
الثانية وجوب مسح  يةاآليدي يف الوضوء ويف األ هو وجوب غسل وىلاأل يةاآل

                                                            
 2 ،سورة املائدة آية  
ص ، ( ط ،الدار العربية للطباعة: بغداد) ،أسباب اختالف الفقهاء ،هـ012 ، مصطفى الزمليالدكتور  6

 61 
  2، ص0 ج، األحكام في أصول األحكام، سيف الدين اآلمدي ،اآلمدي 0
  601 المطلق والمقيد، ،د بن محدي الصاعديمح 2
 2 ،سورة املائدة آية 2
 20 ،سورة النساء آية 2
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القيام  كان هو  يتنياآله يف ألنفهو متحد فيهما، : السبب أماو  ، يدي يف التيمماأل
ل هو الوضوء والثاين هو و املوضوع خمتلف بينهما فاأل فإنكذلك   الصالة، إىل

ويف مثل هذه احلال وأمثاهلا اتفق العلماء دون خالف يعتد به على أن  ،التيمم
ا قيده دليل آخر، إذ الإاملطلق ال حيمل على املقيد، بل يبقى املطلق على إطالقه 

ويبقى املقيد على تقييده ما مل يرد دليل غري املطلق يدل على عدم اعتبار القيد 
عدم وجود التنايف بني املطلق واملقيد،  والسبب يف عدم احلمل هو،  الذي وجد معه

 فائدةال ، كذلك فإن3 يكون عند وجود التنايف اإمنالختالف احلكم فيهما، واحلمل 
كما  كان احلكم خمتلفًا فإذا  ، اوتعارضه ألحكاماحلمل هي التخلص من تعدد ا من

 .4 امتنع احلملفقد يف هذه احلالة 
 قوله ومثاله .مع اختالف املوضوع ختالف سبباً االحتاد حكمًا و اال: لة الرابعةالحا
  پٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : يف كفارة القتل اخلطأ تعاىل

ٿ  ٿ      ٹ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٹٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڄڄ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ  :تعاىل، مع قوله 3چڇ  ڇ

                                                            
  205ص ، ثر اللغة في اختالف المجتهدينأ ،عبد الوهاب عبد السالم طويلة  
فواتح الرحموت ت، .د هـ،50  عبد العلي حممد بن نظام الدين اللكنوي األنصاري، ت  ،اللكنوي 6

، (ط.، دعن الطبعة األمريية ببوالق، مكتبة املثىن: بغداد) ، طبع يف حاشية املستصفى،شرح مسلم الثبوت
  620ص، المطلق والمقيدد بن محدي الصاعدي، ، مح  02، ص  ج
 روضة الناظر وجنة المناظر ،ه026  هـ،260دامة املقدسي املتوىف سنة موفق الدين ابن ق ،ابن قدامة 0

 01 ص ، (ط.، داملطبعة السلفية: مصر)بدران، مع شرحها، 
  62ص، المطلق والمقيدد بن محدي الصاعدي، مح 2
 16آية  ،سورة النساء 2
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،  چگ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
الثانية مطلقًا عن  يةاآلميان، وورد يف اإل مقيدًا بوىلاأل يةاآلفقد ورد لفظ الرقبة يف 

مر بتحرير رقبة، والسبب فيهما خمتلف؛ األذلك القيد، واحلكم فيهما واحد، وهو 
،  مع إرادة العود الثانية الظهار يةاآل القتل اخلطأ، ويف وىلاأل يةاآلهو يف  إذ
لذلك  ،هار هو القتل ويف الثانية هو الظوىلاأل يةاآلففي فيهما، خمتلف املوضوع و 

على  صول يف حكم محل املطلق على املقيد يف هذه احلالاألاختلف علماء فقد 
 :أقوال

 وبه قال مجهور احلنفية القول مبنع محل املطلق على املقيد مطلقًا،يرى  :ولاأل القول
منع في ،الختالف السبب فيهما، بني النصني تعارضاً هناك أن  ونال ير  هنم، أل 

ختالف يف السبب ال االمع فوجود التنايف،  لعدم محل املطلق على املقيد هنا
حىت يرد  واملقيد يف املوضع الذي ورد فيه،يتحقق التنايف فيعمل بكل من املطلق 

االعتالق  فإنكذلك .3املقيد أوالدليل الصارف عن ذلك من خارج اللفظ املطلق 
ن وحدة املوضوعية غري متوفرة وسبق أن ذكرنا أن الالسيما وأليس على أشده 

ا توفرت الوحدة إذحناف يوافقون املناطقة يف اشرتاط التعارض بني النصوص األ
 .املوضوعية ابتاء مع باقي والوحدات

األسباب ومن  ،(نيصولياألمجهور )يرى احلمل يف هذه احلالة وهم :الثاني القول
يدفع ف ،أن بني املطلق واملقيَّد تعارضًا الحتاد احلكم فيهمامل اليت يسوقوهنا لتربير احل

يرون أن احتاد احلكم يكون كافياً فهم هذا التعارض بطريق محل املطلق على املقيد، 
وبعضهم مل . 4لوجود التعارض بينهما، ومن مث القول حبمل املطلق على املقيد فيهما

                                                            
 0آية  ،سورة اجملادلة  
 
شرح على أصول  ،كشف األسرار ،البخاري عالء الدين عبد العزيز بن أمحد، 625/ أصول السرخسي  

 651، ص 6جالبزدوي، 
 625ص ، المطلق والمقيدد بن محدي الصاعدي، مح 0
  625املصدر السابق، ص 2
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إن وقالو  .اللغةيشرتط التعرض يف هذه احلالة لتربير احلمل وإمنا هو كان احلمل عن 
ه ألنطالق والتقييد، بل يفسر بعضه بعضاً، األكالكلمة الواحدة، فال خيتلف ب  القرآن

يف حكم اخلطاب الواحد، وحيث كان اخلطاب الواحد يرتتب فيه املطلق على 
نص على تقييد شيء منه بقيد ما، كان ذلك تنصيصًا على ا إذاملقيد، مبعىن أنه 

ه يف حكم ألنالصور، كذلك املطلق واملقيد يف كتاب اهلل،  تقييده به يف سائر
كالكلمة الواحدة ال يستلزم محل املطلق   القرآنكون أن  واحلق ،  اخلطاب الواحد

املختلفة  حكاماألذلك ك،  أنه ال يتناقض مامعىن كونه كال ألنعلى املقيد مطلقاً، 
مر والنهي وغري ذلك ومع العلم هبذا كله فقد ال يقبل األففيهما املنفي واملثبت و 

ويقول الغزايل يف الرد على القول حبمل ،   محل خطاباته املختلفة على حكم واحد
وهذا حتكم حمض خيالف " :دليل إىلاملطلق على املقيد جملرد الورود من غري حاجة 

 3".وضع اللغة
وهو قول احملققني من  :وجود علة جامعة بني املطلق واملقيديشرتط : الثالث القول

 4.واحلنابلة واملالكية الشافعية
مكان قطاع التام بني النصوص وعدم إنالل، (زالة والتبديل اإل) :المسلك الثاني 

 .اجلمع، مع توفر الوحدة املوضوعية
خلواص  نيصولياألومع ما ذكر يف متهيد املبحث عن باب التناظر وكيفية استثمار 

ه يبقى ليس سائغا من كل وجه ولكن فإنالشرعية   حكاماألهذا الباب يف استنباط 
ما حيدثه املتكلم من  إىلهناك وجوه يصح فيها اجلمع بني النصوص وذلك راجع 

                                                            
  62صالمطلق والمقيدد بن محدي الصاعدي، مح  
ري مس :حتقيق، العدة في أصول الفقه، ه200 هـ، 225لقاضي أيب يعلى احلنبلي املتوىف سنة ا ،أيب يعلى 6

 220ص ، ( ، طمؤسسة الرسالة: بريوت)املباركي، 
 .52 ص ، المستصفى ،أيب حامد الغزايلالغزايل،  0
مفتاح الوصول إىل علم األصول للشريف  ، 620ص ، المطلق والمقيدد بن محدي الصاعدي، مح 2

الشوكاين اليمين حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ، 22 /6، وخمتصر ابن احلاجب 11: التلمساين ص
 . 22 : ص، تحقيق الحق من علم األصول ىد الفحول إلإرشا
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النص فهذا الفن ال يستقيم يف كل   إىلخصوصيات يستقيم معها رد داللة النص 
التوهم إن مل يكن حصيفا يف تدبره فيظن  إىلالتكلف و  إىلفقد يدفع املرء   .كالم

ذلك، وهذه احلالة تندرج حتته ما مر كاألوليس   يقرأن مث اعتالقا بني النظم الذي أ
لماء نسخ وشروطه وكيف استطاع العبيان ال إىل سنأيتمساه العلماء بالنسخ ؛ لذلك أ
فقا للشرط اليت وضعها مجهور ن خيرجو كثريا من النصوص من مسمى النسخ و أ

 .الشرعية حكاماألذلك يف استنباط  أثرخرين ومنزلة الوحدة املوضوعية منها، و املتأ
 :النسخ

ا ألهننسخت الشمس الظل " فيقال  ، بطال والتبديلاإلزالة و اإل :النسخ يف اللغة
  2.ختلفه شيئا فشيئاً 
اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم ":أنه بـينالعرفه الباق :نيصولياألويف اصطالح 

، واختار هذا 2" واله لكان ثابتاً  مع تراخيه عنهالثابت باخلطاب املتقدم على وجه ل
زالة احلكم إرفع و  اً إذ فالنسخ ، التعريف ابن احلاجب والتاج السبكي والفتوحي 

مستمدة سباب األوهذه  ،لسبب من األسباباملتقدم حبكم متأخر دال على نقيضه 
وجعل  ابن القيم الفارق يف بيان النسخ  .ارج يتأتى هبا رفع التناقض والتغايراخلمن 

                                                            
سبل  ،هـ 266 ، منال بنت مبطي املسعودي: ،  نقال عن15  ، ص  ج ،البرهان اجلويين،  

جامعة  :اململكة العربية السعودية)، رسالة ماجستري، االستنباط عند األصوليين وصلتها بالمنهج البالغي
  620، ص (ام القرى

مطبعة : مصر)، من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة سبل االستنباطهـ،  0 2 سعد،  حممود توفيق 6
 15 ، ص (ط.، دةر مااإل

   2، ص 0ج، ، مجال الدين ابن منظور األنصاريحممد بن مكرمابن منظور،  0
جلنة   :بغداد)عبد امللك السعدي،  :،حتقيقميزان األصولم،   155 السمرقندي، حممد بن أمحد،  2

 112، ص6 ، ج(ط.دالرتاث العريب واالسالمي، إحياء
 605، ص6 ج، صول األحكامأاألحكام في ، يب علي بن حممدأمدي، أبو احلسن علي بن اآل 2
 :بريوت)، النسخ في دراسات األصوليينم،  152 / ه 202  الدكتورة نادية شريف العمري، 2

 65ص ، ( مؤسسة الرسالة، ط 
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 أحديمهاحوال خارجة ترجح أهو كونه يعتمد على عناصر و ان عن باقي طرق البي
يقال  بأنيت ببيان خارجي أحد احلكمني تأفداللة اللفظ على زوال  " ،خراآلوترفع 

 حكاماألبد من معرفة تاريخ  الو  .6يعلم بطريق التاريخ  أو ،هذا منسوخ بكذا
 شكال التدافع يف النسخإهم القرائن املعينة على بيان أحوال النازلة فيها فهي األو 
 أمايكون منفصال من املنسوخ  أنبــ خراآلحد احلكمني عن أتراخي يشرتط ً كذلك و 

فصال بني ناالهو و خر آويستلزم هذا الشرط شرطا ً 0 التفصيليف أويف اجلملة 
ستثناء والتقييد بالشرط والغاية االعن اخلطاب املتصل ك"ًا احلكمني ويف هذا احرتاز 

ا إليهساسية للنسخ اليت انتهى األمجال الشروط وميكن إ ،2اً ه يكون بيانا ال نسخألن
 3:يتاآليف  ،مجهور العلماء

  (. نفاً بشروطه اليت ذكرت آ) التعارض 

  ن اليكون املنسوخ مؤبداً أ. 

 خر الناسخ عن املنسوخأن يتأ. 

   ختالف فيهاالاشرتاط البدل و. 

  ي يف التكليف بني احلكم الناسخ واملنسوخو االتس. 

   ختالف فيهاالالتمكن من الفعل و. 

                                                            
إعالم الموقعين عن رب ، قيم اجلوزية ابنحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن القيم،   

 61، ص  ج، العالمين
 -هـ  5 2 ، (هـ202: املتوىف)أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  ،الرازي :نظرا 6

، (0طمؤسسة الرسالة، م، .د)الدكتور طه جابر فياض العلواين، : دراسة وحتقيق المحصول،، م 111 
، (هـ211: املتوىف)مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي  ،اجلوزي ابن،   22ص

 12ص، ( ط، اإلسالميةاجلامعة  :املدينة املنورة)حممد امللباري، : حتقيق ن،آنواسخ القر  ،هــ 202 
 010ص ، النسخ في دراسات األصوليين الدكتورة نادية شريف العمري، 0
إعالم الموقعين عن رب ، قيم اجلوزية ابنحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن القيم،  2

 61، ص  ج، العالمين
 21 ص ، النسخ في دراسات األصوليين الدكتورة نادية شريف العمري، 2
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ئتالف االختالف والتغاير يف دائرة االل دخ  يُ من هذه الشروط  شرط ي أوفقدان 
ا مل ،ن اختلفت حيقق توافقاإتفصيال بني النصوص املتباعدة و  أوتصال مجلة اال ألن

 أما،  ن اختلفت الظواهرإحتفظ للنصوص ائتالف بواطنها و  حيدثه من عناصر
بواطنها  أولفة يف ظواهرها أفال َتد فيه النصوص النسخ فهو انقطاع تام بني 

 . وتنقطع مجيع اخليوط اجلامعة بني احلكمني
  

الم بتغيري عإه ألننواع البيان أالنسخ من  نأ -احملققون –ويرى مجع من العلماء 
بطال احلكم إعالم بالتغيري و إفالرفع  ،ثبات حكم نقيضهإاحلكم السابق ورفعه و 

 صويلاأللذلك عاجل الفكر ، 0ع البيان بالبيانف  رُ خر فـ  آثبات حمله حكم إالسابق مع 
ختالف يف البيان التشريعي خلطورة هذا املسلك يف حتقيق الداللة االقضية التغاير و 

فقد "، 4واستجالء القضية يكمن بالنظر يف املواقع اليت يتناقض فيها النص مع النص
يهام  بني كل نفي وإثبات وما ينشأ عن ذلك من إحاصاليتصور الذهن تعارضا 

جياب مع انقطاع النظر عن ما خلف ظواهر اللسان من اإلالسلب و  التدافع بني
يف بعض ويتعلق بعضه  مقاصد تتفق وختتلف مث تؤدي بيانا متناغما يؤثر بعضه

النسخ ليس من التناقض ن والذي يظهر أ3".له أو خر الكالم بببعض كتعلق آ
فالتناقض مسة  ،مل يكن يف وقت واحد وحاله واحدة حكاماألاختالف  ألنوالتدافع 

ألنه يكون "،الناسخ واملنسوخيف وهذه الصفة ال توجد  ،قات متصلةأو زمانية ترتبط ب
وتناقض الكالم ال يكون  ،وهذا ال تناقض فيه ،يوجب حكماً  مث حيله بأنيف وقتني 
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سم واحلدث االثبت حبيث يشرتك املثبت واملنفي يف أنفي ما  أو ،ثبات ما نفيإيف 
 . " فعال واحلقيقة األوالزمان و 

 ألنتغايرا " كان يف زمنني خمتلفني   اإذالتناقض بعض العلماء على  لذلك أطلق
مور املستحسنة وضابطها وقوعها موقعا مؤتلفا األالتغاير مسلك بياين وهو من 

املقاصد املتفقة فتؤدي جهة من  إىللفاظ املختلفة األخلف  املعاينب فيه و اتتج
وهبا يؤول املعىن املختلف  ،املعىن أصلير ال ينقص افاملعىن يف التغ،  "ة ناإلباجهات 

على ظاهر  واحلكم باملناقضة مقصوراً " ،فقهأعىن املؤتلف ويعضد داللته ويوسع امل إىل
مسلكا ً  أوالبيان ليس مظهراً  واحداً  و ، 3املعول على املعاين واملقاصد إمنااللفظ و 

قع أو ة ناباإلختالف يف جهات االوهذا  ،هو مسالك واَتاهات خمتلفة إمناواحداً  و 
وقد ذكر  2،خطاب تغاير يف طريقته ومسلكه مع غريه البعض يف القول بالنسخ لكل

خر بيانه لوقت آجممل  أوهو نسأ وتأخري  إمنانه نسخ أا ظن مم" ن كثريا إالزركشي 
 أو ،خمصوص من عموم أول خطاب غريه أو خطاب قد حال بينه وبني  أو ،احلاجة

نواع اخلطاب كثرية فظنوا ذلك أو  ،ملدخله معىن يف معىن أو ،حكم عام خلاص
فالبيان الواحد  ،حوال اللسانأمعرفة  إىلباب راجع هذا  وفقه ،3" نسخاً  وليس به 

تقرتب وتبتعد  ،حوال خمتلفة وجهات داللية متعددة تتفق وختتلفأله صفات و 
اليت  دلةاأللذلك كان اجلمع بني  ،نظر يف جهات املعاين وزواياها املختلفةباعتبار ال
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 ،وسبيل ذلك فهم اللسان ،فقه اجلهات املختلفة للداللة إىلظاهرها التعارض مفتقرا 
 . " فمن جهل اللسان فاتته املقاصد 

هم ظاهره أو ن إضافات يف كالمه و إيات وما حيدثه املتكلم من قيود و اخلصوصو 
عناق النصوص أفتجتمع هبا  ،ا توجه النصوص حنو التناسب والتالؤمفإهنبالتعارض 

 فأجناس  ،جناس املعاين فيقع النص من النص موقع احلافر من احلافرأوتتشاكل هبا 
لذلك قرر " ، خرىأمن جهة فهي تتطابق وتتفق من جهة ن اختلفت إالبيان 

مكن اجلمع بني الدليلني أمىت " ه بأنون قاعدهتم يف معاجلة الناسخ واملنسوخ صولياأل
علماء مثلة على النصوص اليت استطاع الاألوفيما يلي بعض  ،3" ال يقال بالنسخ 

ن هذه النصوص قد حلقها مفهوم اجلمع بينها على الرغم من ادعاء فريق آخر أ
ن هذه النصوص املتأخرون للقول بالنسخ وأاء على الشروط اليت اشرتطها النسخ بن

ية و اختالف يف ز االكان   إمناليست مقطوعة الوشائج وبالتايل فهي ليست متعارضة و 
 :مثلة على ذلكاأليت إال وفيما يأبناء احلكم ليس 

ۓ  ۓ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  :تعاىلقوله  :ولاألالمثال 

ۆئ  ۆئ  چ  :فلما جاء بعدها ،دالة على متام احلولني يةاآلف، 4چ ڭ  ڭ  ڭ
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هنا نسخت حكم ما إيل ، ق چ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ
   .الرضاعة على حولني كاملنيمتام إ يفقبلها 

مل  وىلاأل يةاآلفأن اآلية الثانية ليست ناسخة حلكم األوىل وحتقيق املسألة يقتضي 
رادة لينظر اإلقعه على أو  إمناوال حتما مقتضيا و  ،شرعياً  تقديراً "  اإلرضاع َتعل

الثانية  يةاآلودوام الرضاع واتصاله فجاءت  ،بوان يف حال املولود واحتمال الفطاماأل
هذا "وجممل األمر أن ، " رادة وال ناسخة  ىل ونظرية هلا يف احلكم الو مؤكدة لأل
يتم ن أملن اراد "  :نزل اهلل اليسر والتخفيف فقالأمث  ،ن يتم الرضاعأراد أاحلكم ملن 

 3" .الرضاعة
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ  :تعاىلقوله  :المثال الثاني

ٱ  چ  :تعاىلهنا نسخها قوله إقيل ،  4چھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ومحل من قال  ،3چ ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ
مروا أا سكروا مث إذال يصلوا  بأنمروا أ" م أهنحيث نسخ على احلقيقة ال بذلك

، عادةاإلن وما يفعلون فعليهم أو ون ما يقر قلكانوا ال يع  فإن ،بالصالة على كل حال
فعلوا فقد  فإن - عين من الشربأ -ن ال يفعلوا ذلك أفينبغي  ،بعد التحرمي أماف
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 611، ص  ، ج(0ط، دار الكتاب العريب :بريوت)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
 20 يةآسورة النساء،  2
 2 يةآسورة املائدة،  2



    

 

بنيت "  وىلاأل يةآلأن اووذهب آخرون إىل  . " ساءوا واحلكم يف الصالة واحد أ
الصالة  نابن الشرب مينع صاحبه من قر أو  ،على تأسيس حكم شارب اخلمر
فأثبتت حكم الطهارة ومل تعرض  ثانيةية الاآل أما، لفقدانه شرط التكليف وهو العقل

بوا الصالة وهم ر ال يق بأنمر األهنا نسخت ألذلك ظن البعض  ،حلكم شارب اخلمر
حوال األي يف كل أ     چٻ  ٻ  پ  پچ  ،مر فيها عاماأل ألن ،سكارى

جاء الثبات النهي  إمناحكم شارب اخلمر مل يأت للنسخ و لذلك فإن  ،" قاتو األو 
 إمناو  هحكم السكر نسخ سقاطإوال يعين  ،صبح واضحا بينا ال ينكره عقلأنه أو 

 ألن ،ال يصح نسخها حبال يةاآلهذه " فإنلذلك  3،تأكد به النهي وزاد يف تقريره
حلت اخلمر فلماحرمت بقى أ نابإوكان هذا ... .التكليف مقرون بصحة العقل

 ،حوالاألالنهي مبا زاد من حترمي شرهبا يف كل  أصلشتد او  يةاآلالنهي عليها يف هذه 
 4" .فالتحرمي عضد هذا النهي ومل ينسخه

هنا إ :قال قتادة،  3چ ۉ  ې  ېچ  :تعاىلقوله  :المثال الثالث
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :تعاىلوهي قوله ، 3منسوخة بآية السيف

مر األمر بالقتل و األ ألنهنا ليست منسوخة أوعلماء النسخ على .3چڍ  ڌ  
ئتالف االحوال فاألما يفرتقان باعتبار املواقع و فإهنن كانا متضادين صفة إبالعفو و 

 ،يف يهود غدروا بالنيب عليه السالم وىلاأل يةاآلفقد نزلت  ،يربط كل صفة بسياقها
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فالعفو ذكر ،   .مره بالعفو عنهم ما داموا على الذمةأو   مقتله فنجاه اهلل منه واأرادو 
جبت احلكم على  من اليؤمن باهلل واليوم أو الثانية  يةاآل أما ،يف سياق العهد والذمة

  .اخلوائن والدفائن فلم توجب القتال لذلك أما ،بالقتل خراآل
 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  :تعاىل قوله :المثال الرابع

هنا نسختها إقيل ،  3چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     
 :تعاىلنسان نصيبا من القسمة وقدرا معلوما وهي قوله إفجعل لكل  ،4ية املواريثآ

هنا أوالراجح " ،3چ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳچ 
ن املرياث أمجع املسلمون على أوقد ، زاملكمة جاءت للندب والرتغيب وليس لإلحم
نه ال شيء هلم ولو كان ذلك فرضا لكان هلم أحد من املذكورين أا قسم ومل حيضر إذ

هنا من باب احلث على حسن أفدلت على 3"بوا كسائر املواريثغا أوذلك حضروا 
تقييدها بالشرط فيه كذلك فإن .ا الشريعةإليهداب اليت دعت اآلاخللق ومن حماسن 

كرام سواء بالرزق اإل واحلضور يقتضي  ،حضورهم ن رزقهم خيتص بوقتأداللة على 
ة القيود واعتبارها يف ضبط حركة املعىن داخل سياقات ظالحوم ،القول احلسن أو

ختالف يف الزيادة على هيئة الداللة االواستثمار  املعاينخمتلفة يعمل على توجيه 
فرتتد بالداللة من  ،ها وتقويته باعتبار القيدأصلثبات إ مع العمل على وىلاأل
 3.ئتالفاإل إىلختالف اال
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